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Kész átverés
Nem elõször fordul már elõ, hogy arról
adunk hírt, hogyan vernek át jóhiszemû
embereket a településeket járó csalók.
Mégis vannak még mindig, akik nagyon
drága árat fizetnek azért, hogy bedõlnek a
szélhámosok meséinek.

120.000 Ft-ért vett meg egy idõs rétszilasi
asszony egy masszírozó gépet egy ismeret-
len nõtõl. A gép valós értéke kb. hétezer
forint. A 30 év körüli nõ azzal csengetett be
a sértetthez, hogy számítógépes rendszer
alapján kap egy masszírozó szerkezetet in-
gyen. Aztán megemlítette a csaló, hogy a
szerkezet valódi ára 600.000 Ft, és akkor
kapja meg, ha most kifizeti annak kedvez-
ményes árát. Az idõs asszony hitt a csaló-
nak, örült a nagy kedvezménynek, és kifi-
zette a 120.000 Ft-ot.

Amikor gyanús lett neki a dolog, és szólt a
rendõrségnek, a csalónak már bottal üt-
hették a nyomát.

Az ügyben egyelõre ismeretlen tettes ellen
folyik a nyomozás.

Az eset kapcsán ismételten felhívjuk az
idõsek figyelmét arra, hogy körültekintõb-
bek legyenek, idegeneket ne engedjenek
be lakásukba, ne higgyenek a hozzájuk be-
csengetõ árusoknak, házalóknak, és fõleg
ne adjanak át készpénzt idegennek! A csa-
lók és a tolvajok trükkjeinek tárháza végte-
len, ezért legyenek bizalmatlanabbak, és
óvatosabbak!

Gyanús körülmény esetén azonnal hívják a
107-et!

FMRFK

Huszadika másképp
Kicsit másképp rendezte meg a város eb-
ben az évben augusztus 20-át, ugyanis nem
voltak az Ifjúsági parkban programok. He-
lyettük viszont a kiváló Rajkó együttes
adott nagyszerû mûsort este héttõl. Magá-
ért beszél, hogy sokrétû elõadásukat késõ
estébe nyúlóan élvezhette a nagyszámú
közönség.
A zenés eseményt megelõzõen került sor a
Hõsök terén, az emlékmûegyüttesnél a vá-
rosi ünnepre. Stílusosan a malomkõre he-
lyezték az új kenyereket — szám szerint
nyolcat, a településrészeket jelképezve. A
Sárbogárdi Fúvósok játéka és a Himnusz
nyitotta meg a rendezvényt, majd Varnyu
Lilla szavalata következett. A Szövetkezeti
és Városi Vegyes Kar mûsora foglalta ke-
retbe Leszkovszki Albin ünnepi beszédét
és a már hagyományos díjátadási ceremó-
niát.
A város két legrangosabb elismerését Ju-
hász János polgármester adta át.
Pro urbe díjjal tüntették ki Agyagási István
esperest, a református közösség lelkészét.

Sárbogárd díszpolgárának Domján János
pékmestert választotta a testület 2009-
ben.
Mindketten nagy tapsot kaptak a jelenlé-
võktõl. (Domján Jánossal készült interjún-
kat e lapszámban olvashatják, Agyagási
István gondolatait a díj kapcsán jövõ heti
számunkban ismerhetik meg.)
Végül az új kenyereket Varga László hit-
oktató áldotta meg.

Hargitai Kiss Virág
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A gimnázium tetõ nélkül
A Petõfi Sándor Gimnázium felújítása
megkezdõdött. Leszedték róla a tetõt. Így
egy kicsit világháborús kinézete van, de se-
rényen dolgoznak rajta az építõmunkások,
s még a tél beállta elõtt új tetõt kap az
épület.

Írásunk a 13. oldalon olvasható.

Jutalomutazás Japánba

Resch Gábor pénzügyi tanácsadói díjat ka-
pott a jó munkája elismeréseként cégétõl, s
a legjobbak egyikeként japán jutalomuta-
záson vehetett részt. Nagy élményekkel
tért haza a napokban. Vitte magával az út-
ra lapunkat is, s a Bogárd és Vidéke egyik
számával róla készült képet küldte haza
interneten Tokióból.

(H)
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Az elsõ napirendi pontok a város oktatá-
si–nevelési intézményeihez kapcsolódtak.
Elfogadta a testület az intézmények beszá-
molóit, a térítési díjakat, végrehajtották a
szükséges módosításokat az intézményi
dokumentumokban, illetve tárgyalták az
ÁMK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
létszámbõvítésének kérdését.
Ez utóbbi témakörben úgy határoztak a
városatyák az elõterjesztõ javaslatára,
hogy az egyébként államilag finanszírozott
létszámbõvítést, mely 2009-ben nem jelen-
tene többletkiadást az önkormányzatnak,
nem viszik véghez — ahogy az indoklásban
áll — a 2010-ben bizonytalan állami finan-
szírozás és költségvetési törvény állandóan
változó finanszírozási szabályozása miatt.
A létszámbõvítés lehetõségének megvizs-
gálására a képviselõ-testület visszatér
2010-ben, a költségvetési törvény megal-
kotását követõen.
Juhász János a képviselõ-testület nevében
köszönetét fejezte ki a két nagy egyesített
intézmény valamennyi dolgozójának, elis-
merve a tevékenységüket.

A költségvetés fél éve

A költségvetés kiegyensúlyozottnak
mondható. Mûködési hitel felvételére még
nem került sor. A megszûnt helyi Video-
ton és a felszámolás alatt álló KeyTec mi-
att a második félévben csökken a befolyó
iparûzési adó. Szükséges a szabad önkor-
mányzati ingatlanok hasznosítása és a le-
hetséges pályázati lehetõségek kihasználá-
sa, és az önkormányzatok várhatóan csök-
kenõ támogatása miatt a szigorúbb takaré-
kosság.

A közfoglalkoztatásról

Juhász: A decemberi adatok alapján úgy
tûnt, hogy 284 lesz februárban a közmun-
kában foglalkoztatottak létszáma, ami
310-re nõ, mert sok ember vesztette el az
állását és vált jogosulttá támogatásra, illet-
ve munkába hívásra. Az 50 év feletti embe-
reket nem tudjuk (és nem is kötelezõ) fog-
lalkoztatni.
Etelvári Zoltán: Kérem a képviselõ-testü-
letet, jelezze a jogalkotó felé, vagy a szociá-
lis minisztériumba, hogy az 55 év feletti
ember is ember, õ is enni akar. Két hölgy
jelezte, hogy 21 ezer Ft a segélyük, ebbõl
albérletben laknak, és mire kifizetik a vil-
lanyt, nem marad semmi.
Juhász: Ha kis változtatással marad az
„Úttal a munkához” program, akkor 6 órá-
ra, 90 napra lecsökkenthetõ a foglalkozta-
tás. Csak akkor az kap sokkal kevesebbet,
aki most elég rendes pénzt kapott. Majd

meglátjuk, hogyan változik a szociális ellá-
tásokról szóló törvény.
Dr. Szabadkai Tamás: Az 55 év felettiek
foglalkoztatása nem jogszabályi feltételek
miatt nem lehetséges, hanem nincs mire
foglalkoztatni õket. A képzettség, végzett-
ség nem feltétlenül teszi alkalmassá a
programban résztvevõket, hogy a téli idõ-
szakban is megfelelõ számban lehessen
õket foglalkoztatni. Nem látom az elõter-
jesztésben, hogy a programban milyen ké-
pesítésû személyek vannak. Más önkor-
mányzatoktól hallom, hogy idõsek gondo-
zására, segítésére, építési beruházásra
vesznek igénybe egyes brigádokat. Nálunk
ilyenre van-e mód?
Dr. Krupa Rozália: A februári anyagban le
volt írva. Bolti eladókkal az önkormányzat
nem tud mit kezdeni. Itt mûszaki, ipari jel-
legû szakképesítéseket várna a mûszaki
osztály. Talán 2 ember van, aki kõmûves, 1
ácsunk van, nehézgépkezelõk, könnyûgép-
kezelõk vannak, akiket a traktorra, moto-
ros fûkaszákra lehetett ültetni, de sok em-
bert nem tudunk foglalkoztatni a végzett-
ségük miatt.
Õri Gyula: A közterületen a feladat egyre
fogy, az emberek létszáma pedig inkább
növekszik. Idõs, elesett emberek udvarán
a kaszálásban, vagy a kerítés javításában
nem vehetnének-e részt? Ezáltal a város
képe is szebb lenne.
Juhász: Ilyenre eddig is volt példa. Ha va-
laki hozzánk fordult, igyekeztünk megol-
dani.

Második testvérnek
Zetelaka

Varga László és még néhányan ellátogat-
tak Zetelakára. Mivel új a városvezetés,
szeretnének egy valódi testvér-települési
kapcsolatot kialakítani. Ezzel kapcsolat-
ban tekinthettek meg egy vetítést a képvi-
selõk.
Varga László: A város vezetésének célja,
hogy minél több testvér-települési kapcso-
latot alakítsanak ki. Náluk a legnagyobb
bevételi forrás a lakosság számára a falusi
turizmus. Ez az út nemcsak szép tájakra és
jó emberekhez vezet el minket, hanem ma-
gyarságunk és nemzeti öntudatunk gyöke-
reihez is. Nosza, rajta, induljunk együtt, és
mialatt odajárunk, felejtsünk el minden
acsarkodást és hatalomhajhászást!
Etelvári: Javaslom, ha a polgármester
úron kívül valaki el akar menni, az fizesse a
saját tiszteletdíjából az utat, mert az adófi-
zetõ polgárnak nem azért van az adója,
hogy mi elmenjünk kirándulni.
Nedoba: Máskor is egyénileg oldottuk
meg, nem állta a város.

Vita a tornacsarnok
körül

Juhász: A tornacsarnok bõvítésére irányu-
ló pályázat nem nyert. Csökkentettük a fel-
venni kívánt összeget, és még van bent egy
pályázatunk. Augusztus 10-éig kellett vol-
na eredményt hirdetni, ez azonban nem
történt meg. Ha látnánk, hogy valamelyi-
ken nem nyertünk, akkor tovább lehetne
csökkenteni.
Etelvári: Meglepõdve látom, hogy a torna-
teremre félretett pénzt most nem tennénk
félre.
Juhász: Ez nem félretett pénz, hanem hitel
felvétele az önrész biztosítására.
Etelvári: Csináljunk költségvetést az ol-
dallelátóról, és vegyünk fel pénzt arra,
mert Bogárd lakossága és fiatalsága meg-
érdemli, hogy legyen egy normális torna-
terme. A közbeszerzést bõvítsük ki a tor-
naterem oldalsó lelátójának a megépítésé-
vel, esetleg kihagyva a Szent István út fel-
újítását.
Juhász: Még nem tudjuk, hogy nyert-e a
pályázat. Várjuk meg! Jövõre sem adjuk
fel, hátha pályázati segítséggel olcsóbban,
kevesebb önerõbõl tudjuk megoldani.
Nedoba: Nem rossz ötlet, hogy a hátul és
oldalt is legyen lelátó, ha a költségvetés en-
gedi. Ez megint egy olyan téma, amiben a
Zolival együtt közösen tudunk harcolni.
Dr. Krupa: A költségvetésben a Mészöly
tornaterme azzal a korábbi összeggel sze-
repel. Ha a képviselõ-testület azon kívül
szeretne beruházást, akkor elõször dön-
tést kell hozni arról, milyen beruházást
akar. Most a hitelfelvételrõl kell dönteni.
Amirõl döntés van, az egy engedélyes épí-
tési terv alapján történõ, csökkentett
összegû kivitelezés.
Etelvári: Ki látta ezt az engedélyes tervet?
Én úgy gondolom, hogy ezt a tervet a kép-
viselõ-testületnek kellett volna jóváhagy-
ni. Nagy pénzkidobás, hogy csak a végébe
csinálnánk meg a lelátót. Hozzunk egy
olyan határozatot, hogy megkérjük az ol-
dalsó lelátó tervezését, és hogy mennyibe
kerül a megépítése. Ha nem nyerünk, ak-
kor jövõre építsük meg önerõbõl. 40-50
milliónál többe nem kerül.
Juhász: A testület rendelte meg a terve-
zést.
Etelvári: Ki hagyta jóvá?
Dr. Krupa: A testület jóváhagyásával a
polgármester.
Etelvári: És a polgármester építész, hogy
ért hozzá?
Dr. Krupa: Az anyagiak voltak meghatá-
rozva, hogy milyen összegbõl kell kihozni
az építést, vagy bõvítést. A pénz a behatá-
rolója, nem a fantázia.
Etelvári: Bártfai képviselõtársam sem ért
hozzá, aki építész? Mert hogy én nem ér-
tek hozzá, az egy dolog. Mert mi nem ér-
tünk semmihez sem.

N A P L Ó
— a sárbogárdi képviselõ-testület augusztus 11-ei nyílt ülésérõl —
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Juhász: Be lehet fejezni. Ilyen alapon sem-
mit sem írhatnék alá, mert csak agrármér-
nök vagyok.
Horváth Tibor: A Bogárdi Napokból már
meg lehetett volna csinálni a terveket.
Juhász: Aki akarja, megnézheti. Szõnyegi
Lajosék bárkinek megmutatják.
Dr. Szabadkai: Ahogy Zetelakát megnéz-
hettük, ez is megért volna ennyit.
Juhász: De nem tudtuk, hogy van rá igény.
Dr. Krupa: 2008-ban, amikor elõször nyúj-
tott be pályázatot az önkormányzat, akkor
készült.
Végül a határozati javaslatot 10 igennel el-
fogadták.

Terítéken az IPD
Etelvári: A gazdasági osztályvezetõ jelen-
tésében szerepel, hogy az IPD Europe Kft.
Sárbogárd önkormányzatának a Sárbo-
gárd Forrás Ipari Park Kft.-ben lévõ
900.000 Ft-os vételárát határidõre nem fi-
zette meg. Levélben felszólítottuk. Ezen
kívül mit fogunk csinálni?
Juhász: Fizetési meghagyás, bíróság.
Etelvári: Ha ennek a cégnek odaadtuk vol-
na a kultúrházat, akkor hogy fizetett vol-
na?
Juhász: Nem ennek adtuk volna.
Etelvári: Mindegy, ez a tulajdonosi kör. Ez
tulajdonképpen egy szélhámos.
Juhász: Ilyet ne mondjál testületi ülésen,
mert esetleg beperel.
Etelvári: Akkor majd visszavonom, ha
utalni fogja a pénzt.
Juhász: Mindent behajtunk.

Egyebek

Bártfai Antal: A város útjainak a felújítása
megtörtént, az ellenérték kifizetésre ke-
rült változatlan összegben, holott mind-
annyian tudjuk, hogy nem készültek el 4
méter szélességben a kitûzött útépítési el-
képzelések. A 4 cm vastag aszfalt nem min-
denhol valósult meg, már most törnek fel
az utak.
Juhász: A Németh Lajos köz 700 ezerrel
kevesebbõl készült el, mint ami tervbe volt
véve, de pl. a Kereszt utca 770.000-rel töb-
be került, a Virágsarok utca is többe.
Annyit fizettünk, amennyi a szerzõdésben
szerepelt, de nagyobb értéket kaptunk.
Gábris István: A közcélú foglalkoztatás-
hoz a járdaépítõ anyagra vonatkozó pályá-
zat sikertelen lett. Akkor az érintett járdák
nem lesznek átrakva, vagy csak részben?
Szõnyegi Lajos: A költségvetésben egy je-
lentéktelen összeg áll rendelkezésre, de
hogyha a pályázatunkat pozitívan bírálják
el, akkor jóval többet meg tudunk csinálni.
Etelvári: Meg vagyok hatódva, és meg kell
köszönnöm, hogy a rendelõintézetnél az
üzemeltetõ a táblát kicserélte Behajtani ti-
los, kivéve célforgalom táblára. A rendelõ
felújítása kapcsán a betegek részére belsõ
parkoló kialakítását írtuk elõ, reméljük en-
nek megvalósítása is sokat javít a parkolási
helyzeten.

Bejelentések

Varga: Egy Köztársaság úti lakó 25 aláírás-
sal jelezte, hogy a 63-as úton a Cerbona
után a szennyvízcsatorna aknafedelei csat-
tognak a kamionok kerekeitõl. Az állandó
dübörgés zavarja a lakók nyugalmát.

Dr. Krupa: A közmûcsatorna önkormány-
zati tulajdonban van. A Fejérvíz Zrt. fel-
mérte a veszélyesebb aknafedeleket, és
tett is javaslatot arra, hogy melyikeket ja-
vítja, illetve emeli szintre.

Szõnyegi: Ezen a szakaszon a teherforga-
lom zajossága abból adódik, hogy a házi
bekötések süllyedésein a teherautók átha-
ladnak. Jeleztük már a Közútkezelõnek is
a problémát, de ismételten meg fogjuk
tenni.

Horváth: A Tesco igazgatójával már két-
szer beszéltem a buszközlekedés miatt,
hogy ne csak a Lidlig menjenek el az utaso-
kat felszedni, hanem Miklósig is.

Juhász: Én a megnyitón is kértem Miklós
és Töbörzsök felé a járat kiterjesztését.

Bártfai: Meg kellene vizsgálni a tornacsar-
nok építését zöldmezõs beruházásban.
Várjunk még egy-két évet, és akkor egy va-
lódi sportcsarnok épüljön.

Schmidt Lóránd: A biciklisáv a fõúton
még mindig életveszélyes. Tudom, hogy
nem hozzánk tartozik, ennek ellenére ké-
rem, hogy újra tegyünk róla jelentést.

Õri: Pusztaegresen örömmel tapasztalom,
hogy a közmunkások odafigyelõ munkát
végeznek. Az átereszeket is kitakaríthat-
nák.

Dr. Szabadkai: Lázár és Tinódi utcai lakók
kerestek meg, kérik, hogy a város önkor-
mányzata szíveskedjen intézkedni a Tinó-
di árokban elszaporodott rágcsálók, pat-
kányok irtásáról.

Nedoba: A Boross Mihály-emlékparkban
két hónappal ezelõtt épített az E.On két
villanyszekrényt. Felbontották a térkövet,
amit a mai napig nem helyeztek vissza. A
Hõsök terén a szoborparkban a sétányon
ott a gaz. A Lidl áruház elõtt van egy busz-
megálló, nincs üvege.

Juhász: Kitörték.

Rigó László: Kihez tartozik a települések
közötti árok? A Közútkezelõ Kht. az út
szélét és az egyik végét vágja, de a belsõ ol-
dalt nem. Annak örülhetünk, hogy áttér-
tek a kõ vonattal történõ szállítására, mert
a kamionosokat keményen büntetik már a
túlsúlyos rakományokért.

Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testüle-
te a 2009. augusztus 11-i ülésén elfogadta: a
22/2009. (VIII. 18.) Ktr. sz. rendeletet a
9/2009. (II. 19.) Ktr. sz. rendelet módosításá-
ról; a 23/2009. (VIII. 18.) Ktr. sz. rendeletet Az
egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.
(VI. 15.) Ktr. sz. rendelet módosításáról; a
24/2009. (VIII. 18.) Ktr. sz. rendelet Sárbo-
gárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló
8/2005. (III. 30.) Ktr. sz. rendelet módosításá-
ról; a 25/2009. (VIII. 18.) Ktr. sz. rendelet A
helyi hulladékgazdálkodási tervrõl szóló
11/2005. (V. 3.) Ktr. sz. rendelet módosításá-
ról; a 26/2009. (VIII. 18.) Ktr. sz. rendelet Az
avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésérõl
szóló 22/2007. (VI. 15.) Ktr. sz. rendelet mó-
dosításáról; a 27/2009. (VIII. 18.) Ktr. sz. ren-
delet A lakások és helyiségek bérletére és el-
idegenítésére vonatkozó egyes szabályokról
szóló 21/2006. (III. 23.) Ktr. sz. rendelet mó-
dosításáról; a 28/2009. (VIII. 18.) Ktr. sz. ren-
delet A jármûvek behajtási engedélyének ki-
adási és felülvizsgálati rendjérõl szóló
43/2004. (XII. 15.) Ktr. sz. rendelet módosítá-
sáról; a 28/2009. (VIII. 18.) Ktr. sz. rendelet A
települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
35/2004. (X. 21.) Ktr. sz. rendelet módosítá-
sáról; a 30/2009. (VIII. 18.) Ktr. sz. rendelet A
talajterhelési díjról szóló 27/2004. (VII. 5.)
Ktr. sz. rendelet módosításáról; a 31/2009.
(VIII. 18.) Ktr. sz. rendelet Az Önkormányzat-
ok tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és ér-
tékesítésének egyes szabályairól szóló
18/2004. (IV. 9.) Ktr. sz. rendelet módosítá-
sáról; a 32/2009. (VIII. 18.) Ktr. sz. rendelet
Sárbogárd Város díszpolgári címének és ki-
tüntetéseinek alapításáról és adományozá-
sáról szóló 28/2002. (VIII. 28.) Ktr. sz. rende-
let módosításáról; a 33/2009. (VIII. 18.) Ktr.
sz. rendelet A települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszol-
gáltatásról szóló 1/2002. (I. 25.) Ktr. sz. ren-
delet módosításáról; a 34/2009. (VIII. 18.)
Ktr. sz. rendelet Az épített környezet alakítá-
sáról és az építészeti örökség helyi védelmé-
rõl szóló 23/2000. (IX. 20.) Ktr. sz. rendelet
módosításáról; a 35/2009. (VIII. 18.) Ktr. sz.
rendelet A temetõkrõl és a temetkezésrõl
szóló 15/2000. (VI. 22.) Ktr. sz. rendelet mó-
dosításáról; a 36/2009. (VIII. 18.) Ktr. sz. ren-
delet A közterületek használatának szabályo-
zásáról és rendjérõl szóló 11/1997. (V. 21.)
Ktr. sz. rendelet módosításáról; a 37/2009.
(VIII. 18.) Ktr. sz. rendelet Az Önkormányzati
Környezetvédelmi Alap mûködésérõl; a
38/2009. (VIII. 18.) Ktr. sz. rendelet Az ivóvíz
és csatornaszolgáltatás közületi és lakossági
díjának megállapításáról szóló 1/1997. (II.
27.) Ktr. sz. rendelet módosításáról; a
39/2009. (VIII. 18.) Ktr. sz. rendelet Az önkor-
mányzat közmûvelõdési feladatairól szóló
27/2008. (X. 9.) Ktr. sz. rendelet módosításá-
ról; a 40/2009. (VIII. 18.) Ktr. sz. rendelet
egyes rendeletek hatályok kívül helyezésé-
rõl.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ
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Hivatalosan is testvérek
Jelentõs esemény helyszíne volt a
nagylóki kultúrház augusztus 1-jén késõ
délután, a VII. Nagylóki Napok kereté-
ben. Nagylók és az erdélyi Szilágysámson
között ekkor került sor egy hivatalos
testvér-települési együttmûködési meg-
állapodás aláírására, ünnepélyes keretek
között, teltház elõtt. Habár a két község
barátsága már nem új keletû, hiszen Ba-
rabás György polgármestersége idején
köttetett.
A hivatalos baráti kötelék a felek remé-
nyei szerint sokrétû együttmûködést tesz
lehetõvé a kultúra, oktatás, sport, turisz-
tika, gazdaság, társadalmi élet terén, s kö-
zös európai projektekben is részt tudnak
venni.

Az alkalomra egy 15 fõs delegáció érke-
zett Szilágysámsonból, köztük a település
vezetõje, Kis Juhász Csaba, valamint a
plébános, aki ízes, szép szavakkal, nagy
szeretettel mutatta be a községet a
nagylókiaknak. Szavai igazságáról meg-

gyõzõdhettünk magunk is azoknak a
fényképeknek a révén, melyek a terem
egyik falán kerültek kiállításra a helység-
rõl.
Az ünnep fényét a Makkos család mûsora
emelte.
Megtisztelte jelenlétével az eseményt dr.
Szabadkai Tamás országgyûlési képvise-
lõ, a Sárvíz Leader Csoport elnöke is.
Az ünnepség végén Bakonyi Árpádné in-
vitálta a jelenlévõket a kultúrház két ki-
sebb helyiségében berendezett helytörté-
neti kiállításokra. Szorgos kezek a régi
helyi emlékekbõl, tárgyakból, valamint
újdonságként hajdani fotókból készítet-
tek tárlatot. A fotókiállítás egészen lázba
hozta a nagylókiakat. Csak úgy zsongott a
terem az izgatott látogatóktól, hiszen a
kinagyított kópiákon az egykori helyi élet
pillanatai elevenedtek meg, ismerõsök,
rokonok alakja õrzõdött meg az utókor
számára.

Hargitai Kiss Virág

Utolsó ölelés
„Szervusz, Kisvirág, hogy vagy, mi újság?”
— e szavakkal köszöntött mindig Barabás
Gyuri bácsi, amikor összetalálkoztunk. A
gazdaember nyugalma sugárzott belõle,
szemében mosoly, amihez ajkainak az
évek történéseiben megkeményedett, kis-
sé keserû mosolya társult. Szerettem vele
meg imádott feleségével, Ica nénivel elbe-
szélgetni az élet dolgairól. Ezeken a be-
szélgetéseken betekintést engedett rögös
életútjába, amit õ magának választott, s
õszintén vallott arról is, mit tett volna
másként. Mintha egy hûs tornácon egy
nyári délután nagyapó mesélt volna ne-
kem.
A közélet dolgairól mindig szenvedéllyel
beszélt — s szavai tettekkel párosultak, hi-
szen tevékenyen vett részt a nagylóki lo-
vasegyletben, nyugdíjasklubban, sport-
életben, egy idõre pedig a község vezetését
is rábízták a település lakói. Emellett ren-
dezgette csodálatos szõlejét, amire oly
büszke volt. Páratlan borát még a Bogárd
és Vidéke szerencsés elõfizetõi is kóstol-
hatták. Gyuri bácsi maga is régóta elõfize-
tõje volt az újságnak.
S nem utolsó sorban népes családjáért élt,
akik közt saját gyermekei mellett második
felesége gyermekeit is sajátjaként szerette.
Amikor legutóbb találkoztunk, nagyon
gyenge volt már. Egyik pillanatról a másik-
ra vette le a lábáról ezt az erõs embert a
rák. Szavakban nem lehetett mit mondani,
hiszen tudtuk, hogy közel a földi búcsú.
Szívem szerint átöleltem volna, hogy eny-
hítsem testi, lelki kínjait. De nem mertem,
mert oly büszkén tartotta magát.
S tegnapelõtt jött a hír: meghalt.
Kedden temették a nagylóki temetõben.
Tisztelõinek sokasága némán vette körül
felravatalozott koporsóját, hallgatva a bú-
csúztató szavakat.
Különösek a szavak, akár kimondottan,
akár kimondatlanul. Sírja mellett sírva állt
a család. Ahogy temették el a koporsót, a
könnyekbõl épült láthatatlanul a halom,
szeretõ ölelésbe fogva a földi élettõl bú-
csúzó Gyuri bácsit. A könnyek könnyebbé
tették az elveszítés fájdalmas terhét. Ám
egyúttal belemarták Gyuri bácsi emlékét a
gyászolók szívébe, mely egészen addig él-
het még e Földön, míg akár csak egy ember
is felidézi szóval, gondolattal.
Az ember, aki a fejfát tartotta, egészen ma-
gához ölelte a keresztet, mintha Gyuri bá-
csit magát ölelné át még egyszer utoljára
búcsúzásképp.
Én egy szál fehér rózsát tettem a fejfa mel-
lé, ami különös módon éppen e napra bon-
tott bimbót a kertben. Ez volt az én elma-
radt ölelésem.
Úgy hiszem, Gyuri bácsi most ott ül a prés-
háza tornácán, és elégedetten szemléli a
termést, gyermekeit, unokáit, meg-megsi-
mogatva asszonya kezét.

Hargitai Kiss Virág

SÍC — hírek, eredmények
Nyergesújfalun augusztus 15-én rendez-
ték a felnõtt csapatok országos bajnoksá-
gát, másnap, 16-án pedig a gyermek és
serdülõ íjászok távonkénti országos baj-
nokságát.
A csapatok versenye a 2x70 m-es távon a
rangsorolóval kezdõdött, majd az egye-
nes kieséses fordulóval folytatódott. Lo-
vász B.–Katona A.–Gilicze L. összeállítá-
sú csapatunk titkon azzal a reménnyel in-
dult, hogy megvédje a 2008. évi bajnoki
címét.
Hamar szembesültünk a valósággal, mert
a kieséses forduló második körében 6 kö-
rös vereséget szenvedtünk a Jenes
L.–Horváth T.–Tóth Cs. összeállítású ve-
gyes, nem egyesületi csapattól, így a 6. he-
lyen végeztünk.

Ezt a vegyes csapatot erõsítette Horváth
Tomi, a mi egyesületünk kadet korú ver-
senyzõje. Megérdemelték a továbbjutást,
végeredményben a 4. helyen végeztek,
egy körrel maradtak le a dobogós helyrõl.

Gyermek, serdülõ
OB-eredmények:

Katona Dorottya serdülõ versenyzõnk
teljes távon indult, azaz 50-40-30 és 20
m-en. 50 és 40 méteren 2. helyezést ért el,
30 és 20 méteren országos bajnoki címet
szerzett, összetettben országos 2. lett.

Gyermekversenyzõinket rövidtávon 20
és 10 méteren indítottuk, ugyanis nekik a
4 táv még nagyon megerõltetõ.

Eredmények: 20 méteren Batári Balázs
5. hely, Resch Gábor 4. hely és Tóth
Sándor 6. hely; 10 méteren Batári B. 5.
hely, Resch G. 7. hely és Tóth S. 4. hely.

Összetett végeredmény: Batári B. 4. he-
lyezett, Resch G. 5. helyezett, Tóth S. 6.
helyezett.

Gilicze László, SÁRRÉTI Íjász Club
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60 éves az alapi vadásztársaság
Vadászmisével, látványos, színes prog-
rammal ülte meg 60. születésnapját az ala-
pi vadásztársaság. Az egész napos rendez-
vény helyszíne az alapi vadászház udvara
volt. Az itt felállított színpadról köszöntöt-
te a vendégeket Méhes Lajos, a vadásztár-
saság elnöke. Külön köszöntötte Ecsõdy
László országgyûlési képviselõt, Weidin-
ger Istvánt, az FVM Vidékfejlesztési Hiva-
talának vadászati, halászati osztályvezetõ-
jét, Pechtol Jánost, az Országos Vadászati
Védegylet ügyvezetõ igazgatóját és Fürész
Attilát, a megyei vadászkamara elnökét.
A bakonyi Vadászkürt Egyesület vadász-
kürtös hívószava jelezte az ünnepség kez-
detét.

Méhes Lajos köszöntõjében elmondta,
hogy azért is nagy esemény a 60 éves évfor-
duló, mert a rendszerváltás után, bizony,
sok vadásztársaság elvérzett a privatizáci-
ók során. Az alapi vadásztársaság mond-
hatni családi alapon szervezõdött, össze-
tartó, a helyi gazdálkodókból régi hagyo-
mányokra épített.
A köszöntõk után elismeréseket adtak át.
A 71 éves Somogyi Lajos, Kaszás Lajos és
Czeiner József a Hubertus Kereszt ezüst
fokozatát kapták. Pechtol János a Védegy-
let nevében adott át oklevelet az alapi va-
dásztársaságnak a 60 éves évforduló alkal-
mából. Cseh István, az alapi vadásztársa-
ság titkára a tagság nevében köszönte meg
Méhes Lajosnak és Kaszás Jenõnek a va-
dásztársaságban eddig végzett áldozatos,
önzetlen munkát.
A díjak átadása után Mészáros János plé-
bános fenyõágakkal díszített szabadtéri ol-
tárnál celebrált vadászmisét. A vadászok
egy fenyõágakra fektetett, hajnalban lõtt
õzbakot hoztak áldozatként az oltár elé.
Az alkalomra a plébános úr azt a palástot
öltötte magára, amelyen az alapi katolikus
templom védõszentjének, Szent Imre her-
cegnek a képe és címere látható. Mészáros
János hivatkozott arra, hogy Szent Imre is
szenvedélyes vadász volt.
A vadászmise után számtalan érdekes
program várta a látogatókat. Egy sátorban
megtekinthettük Bálint József agancsfara-
gó szép munkáit, valamint Simon Imre fa-
faragó vadászjeleneteket ábrázoló, fara-

gott képeit, faragással díszített vadászfegy-
vereit, és vadászatot ábrázoló festménye-
ket. A trófeakiállításon sokféle trófeában
gyönyörködhettek az érdeklõdõk.
Egy elkülönített téren sokan tapsoltak az
íjászbemutatónak és a solymászbemutató-
nak. A színpadnál idomított vadászkutyá-
kat vonultattak fel. Az egyik közeli tarlón
koronglövõversenyt rendeztek, melyen
több egyéni versenyzõ és csapat is részt
vett.

A koronglövõverseny egyéni
gyõztesei:

1. Borbély István, 2. Oláh Ferenc, 3. Farkas
Péter.
Összesen 38 induló nevezett.

Koronglövõverseny csapatban:
1. Abai vadásztársaság, 2. Alapi vadásztár-
saság, 3. A „Buborék” csapata.
6 csapat nevezett, 4-4 fõvel.
A vadásznap nem múlhatott el fõzõver-
seny nélkül, melyre 14 csapat nevezett.
Többségben vadételeket készítettek, s
ugyan ki fõzhette volna a legjobbat, mint
az alapiak híres fõzõmestere, Kiss Imre.

A fõzõverseny díjazottjai:
1. Kiss Imre (Alap) — gombás vaddisznó-
pörkölt;
2. Paja Kocsma (Alap) — szarvaspörkölt;
3. Juhász László (Sárszentmiklós) — ha-
lászlé.
Különdíjat kaptak a „Benzintyúkok”.
Minden induló csapat részesült ajándék-
ban (oklevél + bor).

A színpadon egész nap mûsorral szórakoz-
tatták a vendégeket. Fellépett az alapi Me-
zõföld Népi Együttes, a Los Andinos, és
Éles István „VADÁSZAT HUMORO-
SAN” c. produkciójának is tapsolhatott a
közönség. A mûsorszámokat Turzainé
Gazsó Kata konferálta.
Közös ebéd is készült a vadásztársaság fel-
ajánlásában, melyre meghívtak minden
látogatót.
A mulatság késõ estig tartott. Mindenki
nagyon jól érezte magát ezen a szép napon.

Hargitai Lajos
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Búcsú Sárkeresztúron
Az idei év falunapjának megrendezéséhez
pályáztunk a Földmûvelõdési és Vidékfej-
lesztési Minisztérium Új Magyarország
Vidékfejlesztési Programjának keretében
meghirdetett pályázatra. Így a 2009-es
sárkeresztúri búcsú és falunap a helyi ön-
kormányzat és az FVM közös támogatásá-
val valósult meg.
Láthattunk táncprodukciót az abai mûvé-
szeti iskola „Tulipántos” csoportja elõadá-
sában. Több helybeli ifjú is szerepelt, így ez
a mûsorszám különösen kedves volt. A
Merlin szervezõ iroda jóvoltából Hári Ri-
chárd, a Barátok közt címû tévésorozat
sztárja volt a vendégünk. Saját számait
énekelte, és a mûsor után fényképezkedett
a jelenlevõ fiatalokkal, és autogramot is
adott.
A „Maya trió” népszerû, közkedvelt dalla-
mokkal örvendeztette meg közönségét. A
„Csajok” ének- és táncegyüttes örökzöld
dallamokkal, musicalekkel és mai sláge-
rekkel, csárdás, rocky, szamba, kán-kán,
balett, keringõ táncformációkkal bûvölték
el a nézõket.
A székesfehérvári Magyar Nóta Klub éne-
kesei közül négyen — Peresztegi Ferenc-
né, Ludányi Jánosné, Kovács József, Laka-
tos János — kedves vendégei évek óta a fa-
lunapi rendezvényeknek. Minden alka-
lommal élõ cigányzenekari kísérettel lép-
nek fel ismert nótákat énekelve. Sokan a
nézõtérrõl velük együtt énekelték ezeket a
dalokat.
A 70-80-90-es évek zenéibõl válogató sár-
bogárdi Melódia együttes egy órás koncer-
tet adott a mi színpadunkon. A nézõtéren
sokan táncra perdültek az Abba, a Neoton,
Koncz Zsuzsa és még sok régi jó énekes és
együttes számai hallatán. Igazi 80-as évek-
beli bulis hangulatot teremtettek Magyar
Laciék Sárkeresztúron.
Nagy várakozás elõzte meg az est két nép-
szerû vendégét. Elsõként Matyi és a Hege-
dûs lépett színpadra, majd Bódi Csabi, akit
nagy ovációval fogadott a már mulatós
hangulatban lévõ, várakozó nézõsereg. Éj-
fél elmúlt, mire a „Huszti duó” elkezdte a
báli muzsikát. Hajnali öt óráig táncoltak jó
hangulatban a keresztúri emberek 2009
augusztusának falunapján.

Ökumenikus istentisztelet
augusztus 20-án

Immár harmadik éve ünnepeljük állam-
alapító Szent István királyunk és az új ke-
nyér ünnepét augusztus 20-án ökumenikus
istentisztelet keretében. Az elsõ alkalom-
mal a katolikus templom adott otthont a
rendezvénynek, majd a református temp-
lom után idén ismét a katolikus közösség
látta vendégül az ünneplõket.
Donatin Tamás református lelkész ünnepi
igehirdetésében arról beszélt, hogy meny-
nyire megváltoztak az ünneplési szokása-
ink, hogy amint az életünkbõl, úgy az ün-

nepeinkbõl is kimaradni látszik a Minden-
ható.
Bognár Károly katolikus atya prédikáció-
jában Szent István király családjáról, a ka-
tolikus keresztény állam létrehozásának
jelentõségérõl szólt.
A beszédek után az új kenyér megszentelé-
se, megáldása, közös éneklés, majd egy
szerény agapé következett. Sötétedésig
beszélgettek jó hangulatban egymással és
a lelkészekkel a templomkertben az embe-
rek.

Operettgála
a mûvelõdési házban

Tavaly nyáron vendégszerepelt elõször
Sárkeresztúron a Pesti Magyar Operett
társulata. Az akkori remek hangulat indí-
tott arra, hogy az idén is meghívjam õket.
Most is Kalocsai Zsuzsa volt az est sztár-
vendége.
Az énekesek és táncosok tudásuk legjavát
adva szórakoztatták a nézõket. Fantaszti-
kus hangulatot varázsoltak a színházte-
rembe kedvességükkel, humorukkal, bá-
jukkal. Ugyanolyan komolyan vették a vi-
déki szerpelést, mint a színházban, Buda-
pesten. Buch Tibor kedves, humoros kon-
ferálása és a közönség felé tett gesztusai,
ragyogó énekhangja új színt adott a mûsor-
nak. Õ tavaly nem volt itt a társulattal. A
táncosok és az énekesek szebbnél szebb
ruhákban és remek tánckoreográfiákkal
kápráztatták el a hálás közönséget. Kalo-
csai Zsuzsa igazi primadonnaként énekel-
te nekünk a népszerû operettek nagy áriá-
it.
Feledhetetlen élményt nyújtottak szá-
munkra ismét a Pesti Magyar Operett tár-
sulat énekesei!

Kovács Györgyné mûvelõdésszervezõ

Hirdetmény
A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelõségen az Alba
Moralis Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft.
(8000, Székesfehérvár, Tobak u. 10.) kérelmé-
re, 18700/2009. ügyszámon közigazgatósági
hatósági eljárás indult 2009. június 3-án a Sár-
bogárd, Köztársaság út 189. szám alatti, 5322/2
hrsz-ú ingatlanon található malomüzemre vo-
natkozó környezeti zajkibocsátási határérték
megállapítása tárgyában.
Az eljáró felügyelõség székhelye: Székes-
fehérvár, Hosszúsétatér 1. Levélcím: 8002
Székesfehérvár, Pf. 137. Telefon: 06 (22)
514 300, telefax: 06 (22) 313 564. Ügy-
félfogadási idõ: hétfõ–csütörtök: 9–15 óra,
péntek: 9–12 óra.
Ügyintézési határidõ: 30 nap.
A telephelyen végzett tevékenység rövid ismer-
tetése: Az Alba Moralis Élelmiszeripari és Ke-
reskedelmi Kft. Sárbogárd, Köztársaság út 189.
szám alatti, 5322/2 hrsz-ú ingatlanon található
telephelyén gabona õrlése és átmeneti tárolása
folyik három mûszakos üzemeléssel. A zajforrá-
sok az õrlés technológiai gépi eszközei és se-
gédberendezései. A felügyelõség mérõköz-
pontjának vizsgálólaboratóriuma által végzett
mûszeres mérésrõl készült szakértõi vélemény
szerint az üzemeltetés határértéket meghaladó
környezeti zajterhelést nem okoz.
A közvetlen hatásterület által érintett ingatla-
nok: a Sárbogárd, Vasút út 7. és 9. szám alatti
lakóépületek, Szabadság u. 1., 1/a. és 1/b. szám
alatti lakóépületek, Köztársaság út 191., 193.,
195., 197., 199., 201., 203., 246., 248. és 250.
szám alatti lakóépületek mint védendõ létesít-
mények; a Köztársaság út 244. és 187. szám
alatti kereskedelmi létesítmények, valamint a
Köztársaság út 5322/1. hrsz-ú ingatlanon talál-
ható Cerbona Rt. gazdasági telephelye, mint
nem védendõ létesítmény.
A Ket. 15. § (2) bekezdése szerint, ha jogszabály
másként nem rendelkezik, a létesítménnyel
kapcsolatos, illetve a tevékenység engedélye-
zésére irányuló eljárásban ügyfél a hatásterüle-
ten lévõ valamennyi ingatlan tulajdonosa és az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerû
használója.
A korm. rendelet 5-8. §-i tartalmazzák a hatás-
terület megállapítására vonatkozó szabályo-
zást.
Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy szemé-
lyesen, illetve a törvényes, vagy írásban meg-
hatalmazott képviselõjük útján — Hrubi Ágota
ügyintézõvel (telefon: 06 /22/ 514 300) történõ
egyeztetés szerinti helyen és idõben — bete-
kinthetnek az elkészített dokumentációkba és
az ügy egyéb irataiba. Az iratokról másolatot, ki-
vonatot készíthetnek, vagy másolatot kérhet-
nek.
A hirdetmény közzétételének idõpontja: 2009.
augusztus 4.

Csehóné dr. Szilasi Rita igazgató
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Az alapi falunapon
A négynapos ünnep két napján voltak rendez-
vények Alapon. Pénteken rendezték a vadász-
napot, amirõl egy másik írásban olvashatnak az
újság lapjain, másnap, szombaton pedig a sport-
pályára falunapra hívták a település lakóit és a
környékbelieket.
14 órakor Méhes Lajosné polgármester kö-
szöntötte a vendégeket, majd bemutatkoztak a
társastáncot tanuló alapi gyermekek Radnai
Zoltán vezetésével. A táncbemutatót Radnai

Zoltán és Rohár Anita szép tán-
ca zárta. Õket a nagylóki páva-
kör és Nagy László citerazene-
kara követte a színpadon. Faze-
kas Imre Pál versmondása után
a nap meglepetése volt a kis-
tarcsai nemzetiségi népi együt-
tes mûsora. Mûsoruk elsõ felé-
ben szlovák népdalokat és tán-
cokat, második felében magyar
táncokat mutattak be. A Marga-
réta nyugdíjasklub nótákat éne-
kelt, a sportpályán pedig a sár-

bogárdi rendõrkapitányság akció-
csoportja tartott érdekes bemuta-
tót. Utána a színpadon Dobrádi Ist-
ván következett szintetizátorral kí-
sért énekes mûsorával, majd a Fies-
ta együttes hozta lázba az ifjúságot.
Az esti Tom White-koncert elõtt a
mûsorban fellépett a Mezõföld Né-
pi Együttes is.

Hargitai Lajos

Nyári tábor a Börzsönyben
Számunkra a nyár immár második éve a tábor elsõ napján kezdõ-
dik. 2009-ben június 22-én. Az ötnapos gondtalan szórakozásnak
a Börzsöny szívében gyönyörû, szép erdei környezetben található
Kisinóci Turistaház adott otthont.

Ezen a helyen ismeretlen világ tárult elénk, amely visszacsaloga-
tott minket a természetbe. Éreztük a friss levegõ erejét, a puha fû
selymességét, és barangolásaink során felfedeztük az ottani élõvi-
lág, valamint a „saját” erdei patak titkait. Megismertük elõdeink
szokásait, mesterségeit, bölcsességeit. Játszva sajátítottuk el a ko-
rongozás, fonás, rafiázás, gyógynövénytan és tereptan rejtélyeit.
A legnagyobb sikert az íjászat aratta a gyerekek körében. S bár
nem váltunk a magyar harcmûvészet nagymestereivé, eleink
nyomdokán feszítettük az íjat. Lelkesedésünket a szakadó esõ
sem törte meg.
A csoda csak ezután következett: egy fantasztikus éjszakai bátor-
ságtúrán szemünk elé tárult a sötét erdõ fái közül felcsillanó több
ezer szentjánosbogár, melyek látványa gyermekeink számára már
ismeretlen. Az utolsó napon erdõn–falun áthaladó kisvasúttal
hagytuk el táborhelyünket.
Úgy érezzük, valamennyiünk nevében mondhatjuk, hogy a tábo-
rozás során szerzett tapasztalatokat, tudást és élményeket, melye-
ket a világ már szinte elfelejtett, azóta is õrizzük. Ezúton is kö-
szönjük Sárbogárd Város Önkormányzatának, hogy hozzájárult
37 kisgyermek táborozásához, valamint Nagyné Rehák Julianna
fõigazgató asszonynak a támogatást.

Kiss Mónika, Szabóné Berki Judit táborszervezõk
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Orvosi rendelések Sárbogárdon
Központi ügyelet: Ady Endre út 79-83., 06 (25) 460-163, 463-490.

Háziorvosi körzetek
I. Dr. Somogyvári Katalin: Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
460-013: H: 12-16, K-Sze: 8-12, P: 8-12. Rétszilas, Fehérvári u. 95.: Cs:
8.30-11.30.
II. Dr. Csanádi József: Rendelõ: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25)
462-641, 06 (30) 5403-598. H: 8-12, K: 12-16, Sze-Cs-P: 8-12.
Nagyhörcsök, tel.: 06 (25) 470-011: Sze: 10.30-12.30.
III. Dr. Farkas János: Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597: H-K:
8-12, Sze: 12-16, Cs-P: 8-12.
IV. Dr. Jarabin János: Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25)
467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs: 12-16, P: 8-12.
V. Dr. Oroszlány László: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25)
460-165: H-K-Sze-Cs: 8-12, P: 12-16.
VI. Dr. Horváth Endre: Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25)
470-007, mobil: 06 (30) 2373-700: H: 11-15, K-Sze-Cs: 8-12, P:
10.30-12.30. Sárhatvan: P: 8-10.
Dr. Nemes Mária: rendelõintézet, I. emelet. Rendelés: H-P: 8-12. Tel.: 06
(25) 460-163.

Gyermekorvosi körzetek
I. Dr. Mányoki Lídia: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25) 460-163, H:
13-15, K: 9.30-10.30, tanácsadás kedden: 10.30-12, Sze: 11-12, Cs:
13-15, P: 12-14.
II. Dr. Mányoki Lídia: Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468
214: H: 8-12, K: 12.30-15.30, Sze: 8-11, Cs: 10-12, P: 8-11, tanácsadás:
Cs: 8-10. Tel.: 06 (30) 573 4908.
III. Dr. Abdalla Roshdi: Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
463-489, mobil: 06 (30) 2278-129: K: 8-12, Sze: tanácsadás: 14-15, Cs:
8-12, P: 9-11. Sárbogárd, István u. Tel.: 06 (25) 465-080: H: 8-11, Sze:
8-11, tanácsadás: 11-12, P: 13-14.

Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy
azonnal feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím,
egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érke-
zõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta
közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, me-
lyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...?

Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:
Éjjel-nappali ügyelet: 06(25)433-444, 06(80)205 020. Polgármesteri hiva-
tal: 06(25)520-200.

Ha a lakásban áramkimaradás van:
E.ON hibabejelentés: 06(80)205-020, ügyfélszolgálat: 06(40)545-545 (H-P:
7.30-20.00). Honlap: eon-hungaria.com  Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha nem ég a gáz...!
Mûszaki hibabejelentést a következõ számon lehet tenni: 06(80)42-42-42. Ügy-
félszolgálat: 06(40)220-022. (H-P: 7.30-20.00). Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha „süket” a telefon...!
Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00) Hibabeje-
lentés: 1445.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a tûzoltók a 105-ös telefonszámon
hívhatók.

Orvosi ügyelet:
Tel.: 06 (25) 460-163, 463-490. (Havonta közöljük)

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet fedez fel,

hívja a polgármesteri hivatalban Zádori Dórát: 06(25)520-261, 38-as mellék.
Elhullott állatot mind a polgármesteri hivatalban, mind Sárközy Károly gyep-
mesternél be lehet jelenteni a 06(30)8542-431-es telefonszámon.

Ha valahol tûz üt ki...!
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:
hívja a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelõség alábbi telefonszámait:
06(22) 514-300, 06(22)514-310, 06(22)514-314.

Kéményseprõ:
Russ Attila kéményseprõ: 06(30)501-6970

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül, eldugult
a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:

Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanap-
okon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-20.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

Ha nem viszik el a szemetet idõben,
síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy egyéb akadály van:
Közév Kft.: 06(25)508-990, 06(25)508-991, 06(25)463-481.

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb
akadály van: Közútkezelõ KHT. Sárbogárd 06(25)465-126. Megyei utak ese-
tén a 06(22)316-271, országos útinform: 06(1)3227-052, 06(1)3227-643 hív-
ható éjjel-nappal.

Ha megbetegszik háziállata:
hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés

Menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán: 06(22)514-714, 06(22)506-168,

MÁV információ: 06(25)460-018 (állandó ügyelet).
Helyi buszjáratok: 06 (20) 920 5776

Heti 2002 Kft. 2321 Szigetbecse, Napsugár u. 2.

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizott-
ság elnöke: Juhász János a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.

SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,

06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napo-
kon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (25) 460 163.

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

Kossuth Zsuzsa Rendelõintézet, Sárbogárd,
Ady E. út 79-83. Szakrendelések
Tel.: 06 (25) 460 163, 460 164.

Belgyógyászat: minden nap 8-14-ig.
Bõrgyógyászat: hétfõn, 15-20-ig.
Gégészet: minden kedden és pénteken, 9-12-ig.
Gyermekgyógyászat: hétfõn 12-15-ig, keddtõl péntekig 8-11-ig.
Laboratórium: hétfõtõl péntekig 7.30-14.30-ig.
Fogászat: hétfõ, szerda, péntek: 8-14-ig, kedd, csütörtök: 12-18-ig. A be-
tegellátás idõpontegyeztetéssel történik. A rendelési idõ utolsó órá-
jában új beteget nem fogadnak.
Nõgyógyászat: hétfõn és pénteken 9-13-ig. A rendelés szeptember 4-
én és 11-én szünetel.
Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Reumatológia: kedden 9-12-ig.
Fizikoterápia: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Sebészet: hétfõn és pénteken 8-14-ig, kedden szünetel a rendelés, szerdán
és csütörtökön 7.30-13.30-ig.
Szemészet: hétfõn 8-14-ig, szerdán 15-18-ig.
Tüdõbeteg-gondozó: szakrendelés, tüdõszûrés: hétfõn, kedden, pénteken
8-14-ig, csütörtökön 12-18-ig szerdán csak tüdõszûrés 8-14-ig. Augusztus
28-31-ig a rendelés szünetel. Tüdõszûrés aug. 29-én nem lesz.
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Jogosult állatorvosi és
betegellátási ügyelet

2009. szeptember hó
A belföldi szállítást is végzik.

I. körzet: Sárbogárd, Pusztaegres,
Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai

Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván,
Cece, Vajta, Sáregres

szeptember 5-6.: dr. Pátzay István, Sárbogárd,
Köztársaság út 156., 06-30-5208-877;

szeptember 12-13.: dr. Krencz Ferenc, Sárbo-
gárd, Ady E. út 50., 06-20-4719-054;

szeptember 19-20.: dr. Földi József, Cece, Köz-
társaság u. 30/a., 06-20-3557-213;

szeptember 26-27.: dr. Kellner Péter, Sárbo-
gárd, Rákóczi u. 62., 06-30-9398-629.

II. körzet: Káloz, Nagylók, Hantos,
Sárosd, Sárkeresztúr,

Sárszentágota, Szabadegyháza

szeptember 5-6.: dr. Pátzay József, Sárbogárd,
Asztalos u. 1/a., 06-30-6393-977;

szeptember 12-13.: dr. Keszthelyi Gábor, Sár-
keresztúr, Szt. István u. 3., 06-20-9749-065;

szeptember 19-20.: dr. Csele István, Sárosd,
Sport u. 30., 06-30-9939-404;

szeptember 26-27.: dr. Keszthelyi Gábor, Sár-
keresztúr, Szt. István u. 3., 06-20-9749-065.

A hatósági állatorvosi ügyelet
a 06-30-9563-168-as számú

telefonon érhetõ el.

(I–II. sz. körzet, továbbá Igar, Mezõszilas, Dég,
Lajoskomárom, Mezõkomárom, Szabadhídvég,
Pélpuszta)

Dr. Bögyös Gábor
kerületi hatósági fõállatorvos,

dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke

Fejér megyei
kettesfogathajtó-bajnokság

A Fejér megyei kettesfogathajtó-bajnokságot az idei évben 10 fordulósra tervezték,
10 különbözõ helyszínen. Eddig öt fordulót rendeztek meg Sárbogárd, Sárszent-
mihály, Sárkeresztúr, Sárszentágota és Nagylók helyszíneken. A kislángi verseny gaz-
dasági okok miatt elmaradt. Visszavan még a Kálozon, Szabadhídvégen, Székesfehér-
váron és Seregélyesen megrendezésre kerülõ forduló.
Az elsõ négy forduló után visszatekintve az eddigi versenyekre az alábbi rangsor ala-
kult ki a fogatosok között: 1. Baranyai László, Sárszentágotai Lovas Klub, 70 ponttal;
2. Bokor László, Kálozi Lovas Klub, 57 ponttal; 3. Tóth Imre, Sárbogárdi Lovas
Egyesület, 49 ponttal.

Tudósítónktól

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy 2009.
augusztus 26-ától Sárbogárd város közigazga-
tási területén az E.ON Dél-dunántúli Áramszol-
gáltató Zrt. a kis-, közép- és nagy feszültségû
villamosvezeték-hálózatok vezetékei mentén, a
biztonsági övezeten belüli fák, bokrok, maga-
sabb növényzet — akár élõ, akár elszáradt,
vagy gondozatlan — gallyazási, szükség esetén
kivágási munkálatait végzi.
Ezen gallyazási munkálatok elsõsorban csak a
biztonsági övezet nagyságát és az üzembizton-
ságot veszik figyelembe, a kertészeti, növény-
védelmi és esztétikai érdekeket nem.
A villamosmû biztonsági övezetérõl szóló
122/2004. (X. 15.) GKM-rendelet 14. § (2) be-
kezdés (j) pontja alapján a biztonsági övezetben
csak olyan gyümölcs- vagy egyéb fa telepíthe-
tõ, illetve akkor hagyható meg, ha véglegesen
kifejlett állapotában 1–35 kV névleges feszült-
ség között 2 méternél, kisfeszültségnél 1,25
m-nél jobban nem közelíti meg az áramvezetõt.

Juhász János polgármester

Gazdanaptár — szeptember
Zöldségeskert: Ez a fõ betakarítás idõszaka. A gyökérzöldségeket szedjük fel, raktá-
rozzuk el a téli idõszakra. A burgonyát ássuk ki, a lombját — amennyiben egészséges
— tegyük a komposzthoz. Ha a burgonya lombján betegség jelei mutatkoznak, azt
égessük el, és a hamut tegyük a komposzthoz. A díszbabról fogjunk magot, a szárát
vágjuk le és komposztáljuk. A korai káposztát palántázzuk ki a frissen elõkészített ta-
lajba. Az õszi és téli káposztát még károsíthatják a káposztalepke hernyói. Ezeket ku-
tassuk fel és semmisítsük meg.

Gyümölcsös: Bõvítés és fiatalítás céljából vásároljuk meg a kívánt növényeket. A hó-
nap végéig fejezzük be a nyári metszést. Fás dugványozáshoz az egresrõl és a ribiszké-
rõl vágjuk le az érett vesszõket. Az alma- és körtefákat, birscserjéket vizsgáljuk meg,
nincs-e rajtuk mézgás seb. Lisztharmatfertõzés esetén a megtámadott ágvégeket az
egészséges részig vágjuk le és égessük el. Az áfonya ágait a termés leszedése után
metsszük vissza.

Díszkert: Szárazság idején, ha nem öntözzük, ne nyírjuk a gyepet. Végezzük el az ese-
dékes magvetést, a sövényt nyessük meg a kívánt nagyságra és formára, az arra alkal-
mas tûlevelûeket is vágjuk vissza. A tavasszal nyíló hagymások közül a tulipán hagy-
máit duggassuk el kijelölt helyükre, a lakásban hajtandó virághagymákat cserépbe te-
hetjük, de még hagyjuk õket egy darabig a szabadban.

Üvegház: Folytassuk a téli salátafélék vetését. Végezhetünk próbafûtést, hogy a rend-
szer hibáit még idõben kijavíthassuk.

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
Egészségügyi és Szociális Bizottsága

pályázatot hirdet 2009. évre a Sárbogárdon mûködõ
egyesületek és nonprofit szervezetek részére gyógyászati és

fejlesztés eszközök, segédeszközök vásárlására.

A pályázat célja: az egyesületen és nonprofit
szervezeteken keresztül gyógyászati segédesz-
közök vásárlásával támogatni a fogyatékosság-
ban élõket.
A pályázók köre: azok az egyesületek és
nonprofit szervezetek — kivétel közalapítvány-
ok —, amelyek alapító okiratuk szerint fogyaté-
kos embereket, csoportokat fognak össze.
A pályázathoz mellékelni kell: az adatlapot,
alapszabály, alapító okirat másolatát, bírósági
bejegyzés másolatát, a II. pont szerinti mellékle-
tet, közzétételi kérelmet, nyilatkozatot a köz-
pénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságá-
ról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §. (1) be-
kezdés szerinti összeférhetetlenség, illetve érin-
tettség fennállásáról, vagy hiányáról. A nyilat-
kozat nem csatolása kizáró ok.
A kapott támogatás más célra nem használható
fel.

A határidõn túl érkezett, illetve a kötelezõ mellékle-
tet nem tartalmazó pályázatok elutasításra kerül-
nek, hiánypótlásra egyszeri lehetõség van. A ko-
rábban már hasonló támogatásban részesült, és
határidõre el nem számolt szervezetek nem vehet-
nek részt a pályázaton.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. au-
gusztus 31.

A pályázatokat a polgármesteri hivatalba kell be-
nyújtani (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. szep-
tember 4.

A pályázat elbírálásának eredményérõl minden pá-
lyázót írásban értesítünk 2009. szeptember 16-áig.

Az egészségügyi és
szociális bizottság elnöke
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A Roneko-csoport állása:
1. Pálhalma 2 2 - - 9-1 6
2. Csákvár 2 2 - - 4-0 6
3. Dunafém-M. 2 2 - - 4-1 6
4. Bicske 2 1 1 - 5-3 4
5. Kápolnásnyék 2 1 1 - 4-2 4
6. Velence 2 1 1 - 3-2 4
7. Bakonycsernye 2 1 - 1 5-4 3
8. Sárosd 2 1 - 1 2-1 3
9. Sárszentmiklós 2 1 - 1 3-3 3
10. Pusztavám 2 1 - 1 1-1 3
11. Martonvásár 2 - 1 1 2-3 1
12. Baracs 2 - 1 1 0-2 1
13. Kisláng 2 - 1 1 2-5 1
14. Polgárdi 2 - - 2 3-7 0
15. Káloz 2 - - 2 2-6 0
16. Pákozd 2 - - 2 0-8 0

Köszöntötték Oláh Gyulát
Juhász János polgármester adta át a „Sár-
bogárd Ifjúságáért” kitüntetést Oláh Gyu-
lának szombaton a Sárbogárd LSC pályá-
ján a sárbogárdi csapat sportolói és a
sportélet segítõi, támogatói elõtt.
Juhász János az átadás elõtt méltatta Oláh
Gyula sportéletben több évtizeden át kifej-
tett áldozatos tevékenységét.
Oláh Gyula 1939. szeptember 6-án szüle-
tett, az idén tölti be 70. életévét. 1962-tõl
1970-ig a Sárbogárd SE elnökségi tagja,
1970–2000-ig szakosztályvezetõje volt. 38
évet töltött aktívan a sárbogárdi sportélet-
ben. Ezalatt az idõszak alatt volt a focicsa-
pat fénykora.
Gyula nem sajnált idõt, energiát, hogy se-
gítse a csapat munkáját. Visszaemlékezé-
sében elmondta, hogy 1965-ben lett elõ-
ször NB III-as a csapat, s ebben az osztály-
ban játszott Sárbogárd egészen 1969-ig.
Aztán kiestek. 1988-ban újra visszakerül-
tek, utána megint már csak a megyei II-ben
tudott Sárbogárd játszani.
Gyula így beszélt errõl az idõrõl:
— Nagyon jól éreztem magam itt a pályán.
Amiben tudtam, mindig segítettem. Min-
dig gyalog jártam ki a meccsekre, edzésre.
Putyival, Lukács Sanyival sokat dolgoz-
tunk együtt. A vidéki meccseknél kimen-
tem a fõútra, hol Németh Feri, vagy vala-
melyik sporttárs vett fel, és így mentem a
csapattal mindenhová. 2003 júniusában
voltam utoljára kint meccsen a bogárdi pá-
lyán. Szeptemberben hetven éves leszek.

Sok szép dologra emlékszem. A sikerekre,
arra, hogy nálunk nevelkedett sok híres fo-
cista, mint pl. Májer Lajos, Fülöp Feri, Ta-
tár Józsi, Berki Tibi. Sokan elkerültek in-
nen magasabb osztályba játszani. Azt ta-
pasztaltam, hogy 1990 után már más világ
lett a fociban is. Egyre jobban elanyagiaso-
dott a sport.

A kitüntetés átadása után virággal, aján-
dékkal, gratulációval köszöntötték a sport-
társak Oláh Gyulát, majd tiszteletére kö-
zös vacsorát rendeztek. A vacsorán feltá-

lalt pörköltet a régi sportbarát, Németh
Feri készítette. Mivel Feri törött karral
csak irányítani tudta a fõzés folyamatát,
voltak segítõi, akik elvégezték az elõkészí-
tõ munkálatokat, és ha kellett, õk vették
kézbe a fakanalat is.
A vacsora után még sokáig beszélgettünk,
s bizony többször is elhangzott, hogy a mai
sárbogárdi sportéletben, ha lenne több
olyan önzetlen segítõ, mint Oláh Gyula
volt, biztosan jobban mennének a dolgok.

Hargitai Lajos

A Femol-csoport állása:
1. Iváncsa 2 2 - - 12-0 6
2. Szabadegyháza 2 2 - - 10-2 6
3. Pusztaszabolcs 2 2 - - 8-1 6
4. Dég 2 2 - - 7-1 6
5. Cece 2 1 1 - 5-4 4
Seregélyes 2 1 1 - 5-4 4
7. Mezõfalva 2 1 - 1 4-2 3
8. Adony 2 1 - 1 4-4 3
9. LMSK 2 1 - 1 2-6 3
10. Nagyvenyim 2 - 1 1 4-5 1
11. Sárbogárd 2 - 1 1 3-6 1
12. Mezõszilas 2 - 1 1 1-5 1
13. Rácalmás 2 - 1 1 1-8 1
14. Aba-Sárvíz 2 - - 2 2-5 0
15. Enying 2 - - 2 1-7 0
16. Lajoskomárom 2 - - 2 1-10 0

Idõpontváltozás
Értesítjük kedves túratársainkat,

hogy a szeptember 12-ére hirdetett
túra egy héttel késõbb,

19-én kerül lebonyolításra.

A túra a Keleti-Bakonyban,
Tés–Római-fürdõ–Gaja-völgy–Jásd–
Tés útvonalon kerül lebonyolításra.

Mindenkit szeretettel várunk
a reggel 6 órai indulásra!

Városi bizottság

A Femol-csoport
eredményei:

Mezõszilas–Rácalmás SE 1-1 (1-0)
Gólszerzõk: Sülyi, illetve Balogh. Ifjúsági mérkõzés:
0-2.

Lajoskomárom–Dég 0-3 (0-3)
Gólszerzõk: Gulyás, Kuti, Molnár. Ifjúsági mérkõ-
zés: 3-3.

Iváncsa–LMSK 5-0 (2-0)
Gólszerzõk: Simon (2), Kovács (2), Fülöp. Kiállítva:
Fülöp (Iváncsa). Ifjúsági mérkõzés: 2-0.

Aba-Sárvíz–Szabadegyháza 1-3 (0-1)
Gólszerzõk: Kuczi, illetve Imre G., Horváth Cs.,
Bozai. Kiállítva: Fauszt, illetve Horváth Cs. Ifjúsági
mérkõzés: 2-0.

Sárbogárd SE–Cece 2-2 (1-1)
Gólszerzõk: Sebestyén, Pálinkás, illetve Ambrus
(2). Ifjúsági mérkõzés: 0-5.

Enying–Pusztaszabolcs 1-4 (1-1)
Gólszerzõk: az enyingiek gólszerzõjét nem tudtuk
kideríteni, a vendégeknél Székely (2), Major, Sári.
Kiállítva: Szabó N. (Pusztaszabolcs). Ifjúsági mér-
kõzés: 6-4.

Adony–Mezõfalva 2-1 (1-1)
Gólszerzõk: Glonczi, Bakos, illetve Ivacs. Ifjúsági
mérkõzés: 1-5.

Nagyvenyim–Seregélyes 3-3 (0-0)
Gólszerzõk: Szabó (2), Eszenyi, illetve Takács (2),
Tömör. Ifjúsági mérkõzés: 0-3.
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Strandkézilabda
Augusztus 20-án rendezték Dunaújvárosban, a Szigeten, a Szent
István strandkézilabda-kupát, melyen a férficsapatunk is részt
vett.
Az ünnepi programsorozat egyik része volt ez a torna. Mellettünk
játszottak a röplabdázók, kicsit távolabb a labdarúgók küzdöttek,
közben a nagyszínpadon egymást váltották a fellépõk, de kirako-
dóvásár és sörsátrak is színesítették a Szigetet.
A fiúknál négy csapat nevezett.
Büszkén mondhatom, hogy a bajnokságban elõttünk végzõ Rác-
almást és a szintén elõkelõbb helyezést elérõ DAC-ot is sikerült
legyõzni. Egyedül a MEA FC-96 csapata bizonyult jobbnak ná-
lunk, egy döntetlen utáni szétlövéssel.
Az elsõ három helyezett egyforma pontszámot ért el, így a szá-
molgatások után a következõ eredmény született:
1. DAC, 2. Sárbogárd, 3. MEA FC-96, 4. Rácalmás
A nõi mezõnyben a Soltvadkert lett a bajnok, megelõzve a DAC
és a Rácalmás csapatát. Nagy öröm volt számunkra, hogy a torna

legjobb kapusa címet Németh Tamás, a mi hálóõrünk érdemelte
ki.

Érdemes volt benevezni erre a tornára! Fiaink büszkén viselték
még a meccsek után is a mezeket, amiben játszottak, és ezúttal
Sárbogárd jó hírét vitték a Szigeten megjelent több ezer ember
elé.

Rehák Sándor

A Sárszentmiklós SE hírei
A Sárszentmiklós SE nekivágott a 2009-2010. évi megyei I. osztá-
lyú labdarúgó-bajnokságnak. Mivel a nyári szünetben nem tör-
téntek tudósítások, ezért a velünk történt hírekkel kezdeném.
Felnõtt csapatunk kerete — kapusok: Papp Z., Farkas; védõk:
Papp A., Szabó L., Vámosi, Szabó G., Szarka, Pajor; középpályá-
sok: Markovics, Csanaki, Huber, Bakos, Salga, Emperger, Lajtos,
Gráczer G.; támadók: Berényi, Král, Gráczer B., Szabó Z. Edzõ:
Masinka László.
Mint a bõ keretbõl is kitûnik, nem sok változás történt a csapat kö-
rül, mivel Palotás távozott (befejezte a labdarúgást), és egy régi is-
merõs, Salga Géza érkezett, valamint a már elindított tendenciát
folytatva helyi fiatalok lettek a felnõtthöz vezényelve.
Ifjúsági és serdülõ csapatunkat továbbra is Jakab Ferenc vezeti
Palotás Péter segítségével.
Igazi nagy változások az utánpótlás terén történtek, mivel tõlünk
a 7–13 éves korosztályból 16 játékos elment a Sárbogárd
LSC-hez, míg onnan hozzánk 33 hasonló korú játékos igazolt át.
Ezen korosztályokban a bõség zavarával „küszködünk”, mely leg-
jobban az U13-as korosztálynál szembetûnõ. Ezt a korosztályt a
nagy létszám miatt indítjuk a megyei kiemelt bajnokságban és a
már megszokott tornarendszerben két külön csapattal.

Korosztályos edzõk: U7–U9 Bodó Zoltán és Sallai Attila, U11–
U13 Pajor László és Sallai Attila.
Mivel vezetõségünk elkötelezett híve az utánpótlás-nevelésnek,
melyet még tovább szeretnénk fejleszteni, valamint felmerült,
hogy megfelelõ létszám esetén egy utánpótlásbázist is kiépíte-
nénk a környékbeli fiatalok részére, ezért várjuk további
utánpótláskorú gyerekek jelentkezését.
A nyári szünet nem múlt el esemény nélkül, mivel a megyei szö-
vetség kiosztotta a fair play díjakat, és legnagyobb örömünkre fel-
nõtt és serdülõ csapatunk is elsõ helyezett lett, akiket egy-egy szép
kupával jutalmaztak.
Idõközben elkezdõdött a Magyar kupa sorozata, ahol Kisapostag
csapatán túlléptünk, augusztus 26-án Lepsénybe játsszuk a követ-
kezõ fordulót.
A bajnokságban Martonvásárral kezdtünk hazai pályán, és egy iz-
galmas mérkõzésen 3:2 arányban nyertünk, míg hétvégén Puszta-
vámra látogattunk, ahol 1:0 arányú vereséget szenvedtünk. En-
nek a meccsnek a krónikájához hozzátartozik, hogy néhány játé-
kos hozzáállása miatt edzés elõtti elbeszélgetés történt.

Szabó Béla

Vajtai hastáncosok
Augusztus 8-án Baracson négy beteg kis-
gyermek megsegítésére rendeztek nagy-
szabású jótékonysági találkozót. Szinte
egy emberként mozdult meg Baracs és
környéke, valamint Dunaújváros, hogy a
rendezvényen befolyt adományokból és
belépõkbõl támogassák a négy családot,
hogy a kis betegek élete elviselhetõbb
legyen. Torokszorítóan megható volt ez az
összefogás.
Az egész napos rendezvényen fellépõ
tánccsoportok, sportegyesületek, mutat-
ványosok nem kértek fellépti díjat. A du-
naújvárosi tûzoltók élõ csocsót játszottak,
a hagyományõrzõ egyesület íjászbemuta-
tót tartott, a baracsi néptáncosok fergete-
ges mûsort mutattak be az aprócska szín-

padon. A baracsi nyugdíjasok süteményfi-
nomságokkal járultak hozzá a rendezvény-
hez. Breaktáncosok kápráztatták el a
közönséget, de a legnagyobb sikere a
hastáncosoknak volt.
A dunaújvárosi hastáncstúdióval együtt lé-
pett fel a vajtai Gyöngyvirág Hastánccso-
port: Hajdú Éva, Vida Bernadett, Fráter
Lilla, és Fráter Petra. Vezetõjük: Fráterné
Gyõri Éva. Felkészítõjük Niki Aysal volt, a
dunaújvárosi Kleopátra Hastáncstúdió
oktatója.
Szebbnél szebb táncokat láttunk, szebbnél
szebb lányokkal, asszonyokkal. A vérpezs-
dítõ zene és tánc nem csak férfitársaim sze-
mét vonzotta a táncolókra. Bizony, én is
sajnáltam, hogy már nem vagyok fiatal.

A táncbemutatók után a dunaújvárosi és
baracsi öregfiúk mérkõztek meg egymás-
sal a futballpályán. A napot koncert zárta,
amit már nem vártunk meg.
A Bogárdi TV képernyõjén megnézhetik
azokat a táncokat, amelyek megmozgatták
öreg és fiatal szívét és fantáziáját egyaránt.

Etelvári Zoltán
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Novajidrányi hittanos tábor
Nyári tábor 2009. augusztus 4–9., Novajidrány

„Tekintetem a hegyekre emelem, honnan jön segítségem?
Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta.”

(Zsoltárok 121, 1)
Augusztus 4-én reggel indultunk nagy lelkesedéssel és izgalom-
mal a minden évben megrendezett nyári táborunkba. Ezen a nyá-
ron úti célunk egy Borsod–Abaúj–Zemplén megyei kicsiny falu,
Novajidrány volt. Isten kegyelmébõl minden probléma nélkül ér-
keztünk meg a szálláshelyre. Hétfõ este rögtön meg is kezdtük az
egész héten át tartó missziós történet tanítását.
Idén John Paton misszionárius életérõl és munkásságáról hallhat-
tunk. Õ volt az a misszionárius, aki a dél-tengeri szigetek kanni-
báljai közt az Újszövetséget lefordította a bennszülöttek nyelvé-
re.
Délelõttönként egy-egy bibliai történetet és ennek üzenetét hall-
hattuk (Zákeus, Méfibóset, Noé). Minden nap megtanultunk
egy-egy aranymondást, és készíthettünk egy-egy kis apróságot sa-
ját kezûleg, amelyek emlékeztetnek minket Isten szeretetére.
Megtanultuk, hogy egyetlen jó és helyes út van: egyedül Isten útja.
Ez az út nem mindig könnyû, sokszor vannak nehézségek, de aki
mindvégig kitart és küzd, arra a legnagyobb jutalom vár: az örök
élet!
„Mert a bûn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök
élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” (Róma 6, 23)
Sokat kirándultunk a héten, felmentünk a Füzéri várhoz, a Bol-
dogkõi várhoz, a Regéci várromhoz, megtekinthettük a Vizsolyi
Bibliát, Pálházán kisvasutaztunk, majd megnéztünk egy bányá-
szati múzeumot Telkibányán. Miközben sétáltunk fel a Füzéri
várhoz, sokszor nagy akadályokat kellett leküzdenünk, mert igen
meredek volt az út, de a kitartó túrázók megkapták jutalmukat: a
látványt, ami elénk tárult. A várból ugyanis csodálatos volt a kilá-
tás.
Így van ez a hívõ ember életében is. Vannak nehézségek, de a juta-
lom nem marad el azoknak, akik mindvégig kitartanak!
A nyári táborok nagyon fontosak a missziói munkában, hiszen
ilyenkor a táborozók erre az egy hétre kikerülnek a hétköznapok-
ból, és egyedül Isten igéjére, tanításaira koncentrálhatnak. Olyan

ez, mintha egy hétre felmennénk a hegyre, és egy hét elmúltával
újult erõvel térnénk vissza a hétköznapokhoz.
Isten megáldotta ezt a csodálatos hetet, új barátságok köttettek,
testvéri kapcsolatok alakultak, és ami a legfontosabb: voltak olya-
nok, akik befogadták Jézus Krisztust a szívükbe, és ezáltal új élet
kezdõdött a számukra. Nekünk pedig tovább kell munkálkod-
nunk Isten országa építésében.
Egy illusztrációval szeretném zárni a beszámolót, ami John Paton
misszionáriusról szól; egy nagyon jó megfogalmazást ír arra a szó-
ra, hogy mi is az a hit!
Amikor John Paton az Újszövetséget egy sziget nyelvére fordítot-
ta, nehézséggel találkozott a „hit” szó átültetésében. Mikor az
egyik napon irodájában dolgozott, bement hozzá egy bennszülött
tanító, aki nagyon fáradt volt a hosszú gyaloglástól. Odavetette
magát az egyik székre, és lábait keresztbe téve ilyen szavakat hasz-
nált: „Teljes súlyommal megpihenek itt.” John Paton azonnal
megtalálta a helyes kifejezést a hitre. A szigetlakók most már tud-
ják, hogy a hit nem más, mint amikor valaki elméjének és szívének
minden terhét Jézuson pihenteti.

Turi Brigitta (a sáregresi ifjúsági csoport tagja)

Cece ünnepelt
Augusztus 20-án ökumenikus istentiszte-
lettel emlékeztek a cecei református temp-
lomban Szent István királyra, s emlékeztek
arra a jelentõs fordulatra, ami által a po-
gány magyarság kereszténnyé vált.
Szabó Péter református lelkész köszöntöt-
te a gyülekezetet és a vendégeket. Az
ökumené jegyében Kalló Péter katolikus

plébános mondott szentbeszédet, s katoli-
kusok és reformátusok együtt imádkoztak
Magyarországért. Az istentiszteleten a
cecei énekkar szolgált szép mûsorral és
Oláh Imréné mondott verset.
Az istentisztelet után a kultúrházba várták
ünnepi megemlékezésre a település lakóit.
Az ünnepségen Varga Gábor polgármes-

ter mondott beszédet. Mûsort adott a cecei
gyermek és ifjúsági táncegyüttes. Mariska
néni itt is mondott verset, Bali Péter pedig
egy kedves mesével tette színesebbé az
eseményt.
A hagyományok szerint Kalló Péter katoli-
kus plébános megszentelte, Szabó Péter
református lelkipásztor megáldotta a
nemzetiszín szalaggal átkötött új kenyeret.
Az ünnepség után az elõtérben kínálták a
kis kockákra vágott új kenyeret a megje-
lenteknek, s így abból mindenki részesül-
hetett.

Hargitai Lajos
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Felújítás alatt a gimnázium
Korábban már hírt adtunk arról, hogy a Petõfi Sándor Gimnázi-
um felújítására sikerrel pályázott az intézmény, illetve annak
fenntartója, a Fejér Megyei Önkormányzat. A közbeszerzés lebo-
nyolítása után, a kivitelezõvel történt szerzõdéskötést követõen
pedig, augusztus 3-ától kezdetét vette a beruházás. Ennek
részleteirõl Boda János igazgató tájékoztatta lapunkat.
Mint megtudtuk, az ECOTECH 97 Kft. végzi a munkát igen jó
ütemben. Elsõként a tornaterem régi tetõgerendáira került új fó-
lia és lécezés, a régi, jó állapotú cserepek alá. Ezt követõen az öl-
tözõk feletti résznek álltak neki, ahol már tetõtér-beépítés lesz.
Ennek az épületrésznek éppen ezért megerõsítették a födémjét,
felfalazták, így jövõ héten már mehet is rá a tetõ. Megtörtént a fõ-
épület belsõ falainak átrendezése, bontása, kiszedték a régi nyí-
lászárókat mindenütt. Ezek helyére hõszigetelt ablakok, ajtók
kerülnek.

Az elkövetkezõ hónapokban a fal is kap kívülrõl egy hõszigetelést,
valamint külön gázkazánja lesz a fõépületnek, és új világítóteste-
ket szerelnek fel. A teljes tetõtér beépítésével pedig, nem utolsó
sorban, új, tágas tantermekkel, tanári szobával, közösségi helyi-
séggel, könyvtárral gazdagodik a gimnázium.
Amennyiben nem gördül semmilyen akadály a beruházás útjába,
úgy ez év decemberében, vagy 2010 januárjában sor kerülhet a
megújult épület átadására. Boda János reményei szerint már ott
kezdhetik el a második félévet.
Az elnyert pályázati pénzhez a megye egyébként több forrást biz-
tosított a vállaltnál. A bontás közben derült ki ugyanis, hogy való-
jában milyen állapotú az épület, és vannak olyan pluszmunkála-
tok, amik elkerülhetetlenek.
Az építkezés kihívás elé állítja a tantestületet és az iskolavezetést.
Miután a nyáron kipakoltak a fõépületbõl mindent, meg kellett
tervezni a tanévet. Mivel kettõvel kevesebb, összesen 15 tanuló-
csoport indul az idén, valamivel „könnyebb” megoldani az osztá-

lyok elhelyezését. Tekintettel
arra, hogy a kollégium iránt
megszûnt az igény, így annak
épületében 3 nagytermet és 8
kistermet tudtak kialakítani.
Emellett a volt óvoda/polgári
iskola épületében van 5 terem,
és rendelkezésre áll az udvaron
lévõ gépterem illetve a kollégi-
ummal szemközti tanmûhely is.
Feszes beosztással így meg tud-
ják tartani az órákat. A testne-
velésórákhoz kaptak egy teljes
napot a Mészöly tornacsarno-
kában, délutáni lehetõséget pe-
dig a töbörzsöki tornaterem-
ben. Ez utóbbi esetben az utaz-
tatást külön busszal az iskola

biztosítja, tanári felügyelettel. Azoknak a diákoknak, akik ebbe a
megoldásba nem férnek bele, háromhetente egy sportnapot
rendeznek.
Minden rendelkezésre áll tehát ahhoz, hogy zökkenõmentes le-
gyen a tanév.
Boda János tájékoztatott arról is, hogy Györéné Lengyel Teréz és
Leszkovszki Albinné nyugdíjba vonultak a tantestületbõl. Új kol-
légaként Deli Zsigmond Ferenc matematika–fizika szakos tanárt
üdvözölhetik. Az igazgató-helyettesi teendõket Novák Kovács
Zsolt mellett Némethné dr. Müller Viktória látja el ezután.

Az évnyitót — ha az égiek is engedik — a kézilabdapályán
tartják meg augusztus 31-én, hétfõn, 15.00 órakor.

Hargitai Kiss Virág

K E R E S Z T Y É N K Á V É H Á Z
F I A T A L O K N A K

2009. augusztus 28-án (pénteken) délután 5 órától
KERESZTYÉN KÁVÉHÁZ LESZ SÁREGRESEN

a református gyülekezeti házban, melyre szeretettel
várunk minden érdeklõdõt!

Tervezett program: filmklub, szeretetvendégség,
kötetlen beszélgetés.

Elérhetõség: Sáregres, Kálvin tér 1. Telefon: 06 (25) 473 323.
E-mail: polgartibor@invitel.hu.

Köszönet
2009. augusztus 14-15-én került sor Alapon a III. Mad Bikers
Partyra. Ahogyan tavaly, idén is rengeteg segítséget és tá-
mogatást kaptunk, ami nélkül ez nem jöhetett volna létre!
Köszönet a következõ támogatóknak: Pepita Robogó, Fehér-
vári István, Szemler János, Köõ Imre, Kiss Attila, Gotthárd
János, Tángli József, Retter István, Kaszás András, Tóth Ist-
ván, Kaszás Károly, Varges Motor, Méhes Lajos, Méhes
Lajosné, Szászvári Gyula, Zsigmond Györgyné, Fekti Miklós,
Kovács Mihály, Zuppon Lajos, Matyej Pál, Idei József, Alpek
János, Alpek Szabolcs, Gázmodul, Ulicza Pál, Arany János
Mezõgazdasági Szövetkezet, Fortuna Rádió, Szabó János,
Alap Község Önkormányzata, Sáfrán József, Szekfü Attila,
Econom Kft., Bandur és fia, Mautrams 77, Kutai Zoltán, RRS
KFT., Hajdú István, Zsidi és Zsidi KFT., Major László.
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VARIÁCIÓK CSÜLÖKRE

Csülök sütve
Hozzávalók: 1 bõrös, szép nagy csülök, 2 dl világos sör, 2 evõ-
kanál liszt, 2 gerezd fokhagyma, 1 evõkanál olaj, 1 evõkanál
mustár, 1 teáskanál õrölt gyömbér, ízlés szerint só, bors.
Elkészítés: a csülköt megtisztítjuk (ha szükséges, a bõrét a gáz-
lángon kissé perzseljük), és éles kés segítségével kicsontozzuk.
(A legcélszerûbb mindjárt csontozott csülköt venni.) Bõröstül
vékony szeletekre vágjuk és megsózzuk. A szeleteket egyen-
ként lisztbe mártjuk, majd a felforrósított olajon mindkét felét
átpirítjuk. A csülökszeleteket tûzálló edénybe rakjuk.
3 dl vizet és a sört összekeverjük a mustárral, a gyömbérrel, a
borssal és kevés sóval, majd a tisztított, zúzott fokhagymát is
hozzákeverjük. Ezt az ízes öntetet rálocsoljuk az elõsütött hús-
ra, és az edényt szorosan, légmentesen betakarjuk. Elõmelegí-
tett forró sütõbe toljuk, és közepes lángon legalább másfél
órán át pároljuk. A puha húsról eltávolítjuk a fedõt, és a már-
tással (amely akkorra már egészen besûrûsödik) a tetejét be-
kenjük. Csak annyi idõre toljuk vissza a sütõbe, amíg szép ro-
pogósra pirul. Zsemlegombóc, vagy bármilyen körettészta illik
hozzá.

Lecsós csülök
Hozzávalók: 1 db sertéscsülök, 2 kg burgonya, 2 kanál zsír, 2
kanál zsemlemorzsa, 1 üveg lecsó, 1 doboz tejföl, 4 evõkanál
cukor, 30 dkg füstölt kolbász, 20 dkg császárszalonna.
Elkészítés: a sertéscsülköt puhára fõzzük. Felkockázzuk a csül-
köt, karikára vágjuk a burgonyát. Kizsírozunk egy tepsit, meg-
szórjuk zsemlemorzsával. A csülköt és a burgonyát összekever-
jük, és a tepsibe helyezzük. A lecsót elkeverjük egy doboz tej-
föllel és négy evõkanál cukorral. A csülök tetejére füstölt kol-
bászkarikákat teszünk, erre öntjük a tejfölös lecsót, valamint a
nem nagyon zsíros, fõtt császárszalonna-kockákat. Lefedjük
fóliával, és a sütõben összesütjük.

Csülöksaláta
Hozzávalók: 50 dkg füstölt csülök, 30 dkg burgonya, 2 alma, 20
dkg csemege uborka, 10 dkg trappista sajt, 2 dl majonéz, 1 evõ-
kanál ketchup.
Elkészítés: a csülköt megmossuk, hideg vízben feltesszük fõni,
és puhára fõzzük. (Fõtt csülköt is vehetünk, ez esetben sokkal
gyorsabban elkészíthetõ a saláta.) A burgonyát megmossuk,
héjában megfõzzük, majd leszûrjük. Ha kissé kihûlt, meghá-
mozzuk és kockára vágjuk. A csülköt kivesszük, leöblítjük,
hagyjuk kihûlni, majd csíkokra vágjuk. Az almát megmossuk,
megtöröljük, négyfelé vágjuk, kicsumázzuk, vékonyabb gerez-
dekre szeljük. A csülökhússal és a burgonyával mély salátástál-
ban összeforgatjuk. A csemegeuborkát szintén csíkokra aprít-
juk, és a salátához adjuk. Megszórjuk sóval, borssal és lazán
összekeverjük. A sajtot lereszeljük, a majonézt összedolgozzuk
a ketchuppal, mindkettõt külön tálkába tesszük az asztalra,
hogy mindenki ízlése szerint szedhessen belõle a salátára.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

HALLÓ!
Szerkesztõség? Lehet, hogy Önök, mint afféle irodalmárok, isme-
rik ezeket a különféle verseket. Arról kérnék felvilágosítást, hogy
ki írta azt, hogy „lopnak a bõség kosarából”. Azt a mondást, hogy
„a bõség kosara”, már tanultuk, azt hiszem, hatodikban. Egy
Petõfi-versben van:

„Ha majd a bõség kosarából
Mindenki egyaránt vehet,
Ha majd a jognak asztalánál
Mind egyaránt foglal helyet,
Ha majd a szellem napvilága
Ragyog minden ház ablakán:
Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk,
Mert itt van már a Kánaán!”

Ezt a versszakot be is kellett magolni, Piri néni nagyon szigorúan
vette. Én el is képzeltem ezt a kosarat, akkorát, mint a Gellért-
hegy, csupa finomság volt benne: csoki, csipsz, kóla, rágó, hatal-
mas torták. Ezt a nagy kosarat, ugye, körülüli a nép, és sorban
mindenki vesz belõle, de egyaránt. Szóval nincs olyan, hogy valaki
sokkal többet vesz, mint a többiek. És ugyanez van a „jognak asz-
talánál” is. Ott ül a szomszéd Pista bácsi a rongyos ingében, de a
miniszterelnök is, ám itt is egyaránt van joga mindenkinek. Ezt így
képzelte szegény Petõfi. Naiv gyerek volt, épp ezt lehet szeretni
benne.
Mit értettünk mi tizenkét éves korunkban arról a szóról, hogy Ká-
naán? Semmit. Az igazat megvallva ma sem tudom pontosan, mit
jelent. Azt hiszem, a Bibliában van, ebben a témában nem vagyok
profi. Olyan világot jelent, ahol tuti egyenlõség van, mindenkinek
mindenbõl jut, csupa nercbundában jár télen minden nõ, és a haj-
léktalanok is márkás kocsik kormányát tekergetik. Petõfi meg a
haverjai túl jó véleménnyel voltak az emberi fajtáról, azt hitték, az
erõszakos bunkók egy percig is kibírják, hogy ne jusson nekik min-
denbõl sokkal több, mint másnak. Kitalálták, hogy nekik eleve na-
gyobb adag jár a kosárból. Ez erõsebb törvény ma, mint a Tízpa-
rancsolat, aki kételkedik benne, azt egyenesen a diliházba külde-
nék. Pedig hát mindenkinek ugyanakkora a gyomra nagyjából,
ugyanolyan ember, õt is anya szülte. De már a kismalacoknál is le-
het látni, hogy az erõsebbek bizony félrelökik az anyjuk csecsétõl
a ványadtabb testvérkéiket azzal sem törõdve, hogy azok
megdöglenek éhen. Ezen semmiféle Petõfi-vers nem segít, nem
lehet rajta változtatni. Az az igazság, hogy nincs igazság.
Ámde mit jelent az, hogy lopnak a bõség kosarából? Nem erõvel,
lökdösõdéssel jutnak elõnyökhöz, hanem a szabályok kijátszásá-
val, sumák módon. Õk már oda sem ülnek a kosárhoz, de degeszre
van tömve a tarisznyájuk. Ismerik a titkos folyosókat, a cimborá-
ikkal kiépítettek egy hálózatot, s míg a többiek lihegve gyilkolják
egymást, könyökölnek, taposnak, õk röhögve koccintgatnak a
kerti medencéjük mellett vagy távoli tengerpartokon. Mire a nép
észhez tér, már ki is utalták maguknak a százmilliót. Így néz ki a
helyzet.
Szóval vannak ezek a versek. Valaki évtizedekkel ezelõtt leírta,
hogy „lopnak a bõség kosarából”, aztán ma megírják az újságok,
hogy tényleg. Mi meg nézzük, és nem tehetünk semmit.
De ki írta azt a verset, tisztelt szerkesztõség?

(L. A.)

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl



Bogárd és Vidéke 2009. augusztus 27. TÁJÉKOZTATÓ 15

„Házi feladat”
szülõknek

2. rész

A közelgõ tanévkezdés elõtt hangolódjunk
rá együtt gyermekünkkel az iskolára.
A gyermek pszichés és mentális elõkészíté-
se igazából különösebb energiát nem kí-
ván a szülõktõl, azonban figyelmességet
igen. A szeretetteljes családi légkör megfe-
lelõ körülményt biztosít arra, hogy a gyer-
mekünk elsajátítsa az illendõ viselkedést,
hiszen bizonyos szabályok betartása a csa-
ládi életben is „kötelezõ”. Ha már otthon
megtanulta gyermekünk, hogy normákat
kell követnie, az iskolában sem fog gondot
okozni számára, hogy szabályokhoz kell
igazodnia. A korán önállóságra szoktatott
gyermek hamar feltalálja magát az iskolai
környezetben is. Azonban még most sem
késõ elkezdeni, hogy csemeténk tapaszta-
latokat szerezzen az önellátás terén. Mi,
szülõk hajlamosak vagyunk arra (mert sie-
tünk, gyorsabb, egyszerûbb), hogy bizo-
nyos dolgokat megtegyünk gyermekünk
helyett. Pl. felhúzzuk a cipõt a lábára, a ke-
zébe adjuk a ruhákat, a játékait elpakoljuk,
mert nincs türelmünk kivárni, hogy õ tegye
meg. Itt az ideje, hogy változtassunk, és
hagyjuk, hogy mindezt gyermekünk tegye
meg egyedül. Így majd az iskolában is ter-
mészetes lesz, hogy saját maga rakja el a
tolltartóba a használt eszközeit, és testne-
velésóra után sem fog azon tétovázni, hogy
elõbb a trikót vegye fel, vagy a pólót. A he-
lyes tisztálkodási szokásokra is hívjuk fel a
figyelmét, hogy pl. a vécé használata után
és étkezések elõtt kezet kell mosni.
A hétköznapok számtalan lehetõséget kí-
nálnak arra, hogy szórakozva, de haszno-
san töltsük az idõt, és azt, amit az óvó nénik
már megalapoztak — az iskolára való fel-
készítés során —, szinten tartsuk, vagy to-
vább fejlesszük gyermekünkben anélkül,
hogy ez bármi erõfeszítést igényelne tõ-
lünk. Természetesen nem kell hangoztat-
nunk, hogy mindezt azért tesszük, hogy az
iskolára készüljünk.
Amikor új ismeretséget kötünk, hagyjuk,
hogy gyermekünk is bemutatkozzon a tel-
jes nevével, és mondja el azt is, honnan ér-
keztünk, hol lakunk. Így az elsõ tanítási na-
pon, ha arra kerül a sor, hogy csemeténk
bemutatkozzon a tanító néninek és az új
osztálytársaknak, akkor profi módon fogja
megtenni, és sikerélménye lesz. A hosszú
utazásokat szórakoztatóvá tehetjük, ha
memória- vagy figyelemfejlesztõ játékokat
játszunk (pl. a jármû ablakából kinézve ne-
vezzünk meg dolgokat. Az elsõ játékos azt
mondja: „Látok egy gólyát.” A másik így
folytatja: „Látok egy gólyát és egy vona-

tot.” A játékosok mindig újabb és újabb
dolgokkal bõvítik a listát, amíg valamelyik-
ük el nem rontja a felsorolást. Az nyer, aki
tovább bírja sorolni a listát a helyes sor-
rendben, és nem akad el.) Hasonló játékot
játszhatunk, amikor bevásárolni megyünk:
próbáljuk meg memorizálni a bevásárló-
listát, és az üzletben a sikeresen felidézett
dolgokat válassza ki csemeténk a polcról.
Ne felejtsük el megdicsérni ügyességéért,
ha megtelt a kosár! Ragadjunk meg min-
den lehetõséget, és tegyük rugalmassá
gyermekünk memóriáját, elevenítsük fel
az ovis mondókákat akár séta közben is.

Vonjuk be az egyszerû házimunkába is
gyermekünket. Az asztal megterítése kivá-
ló alkalmat nyújt a jobb és bal oldal megkü-
lönböztetésére. A babfejtés, lencseváloga-
tás nagyszerûen fejleszti a kicsi gyermekuj-
jak mozgását.

Teremtsünk minél több lehetõséget arra,
hogy csemeténk játszhasson a szabadban:
labdázzon, ugrókötelezzen, kerékpároz-
zon, rajzoljon az aszfaltra, mászókázzon.
Esõs napokon játsszunk párosító kártyajá-
tékokat, társasjátékot, mely jó szórakozást
nyújt az egész családnak, és kiváló lehetõ-
séget teremt a szabálytudat fejlesztéséhez.
Esténként meséljünk — a régi klasszikus
meséket is — gyermekeinknek. Ezáltal
nemcsak a szókincsét, fantáziáját fejleszt-
jük gyermekünknek, hanem az önfegyel-
mét is, ha megköveteljük tõle, hogy a me-
sélés alatt ne szóljon közbe, ha véleménye,
észrevétele van, azt a mese végén tegye
meg.

A nyár gyorsan elrepül, éljünk a lehetõsé-
gekkel, hogy az iskolakezdés mindenkinek
öröm legyen.

Huszárné Kovács Márta tanító néni

ÉRTESÍTÉS
A Központi Általános Iskola, Óvoda,
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgá-
lat a következõ idõpontban tartja tanév-
nyitó ünnepélyét:

Mészöly Géza Általános Iskola:

2009. szeptember 1-jén
8.00 órakor.

Gyülekezõ: 2–7. évfolyamig 7.45 órakor
az iskola udvarán, 1. és 8. évfolyam 7.45
órakor a Hõsök terén.

Szent István Általános Iskola:

2009. szeptember 1-jén
8.00 órakor.

Kérünk minden tanulót, hogy ünneplõ-
ruhában jelenjen meg!

Iskolavezetés

Heti idõjárás
Pénteken a nap elsõ
felében a minket
csak érintõ front
felhõzetébõl lehet
még zápor, illetve
zivatar. Az átmene-
ti felhõzetcsökkenés után szombaton
napközben érkezik egy markáns hideg-
front, szórványos záporok és megerõsö-
dõ szél kíséretében körülbelül tíz fokkal
hûvösebb levegõ érkezik a Kárpát-me-
dencébe. Vasárnap elvonul a front,
csökken a felhõzet. A jövõ hét elején
száraz, hûvös idõjárás várható, megje-
lennek a csípõs, õszt idézõ éjszakák.

www.metnet.hu

Szalai Borbála:
Utolérem a bátyámat

Mi tagadás, irigyeltem

Hogy a bátyám iskolás,

Hogy õneki gyerekjáték

Az írás, az olvasás.

Csodáltam, hogy milyen szépen

Formálja a betûket,

S hiába van sok belõlük,

Ismeri a nevüket.

Úgy megy neki az olvasás,

Akárcsak a vízfolyás

Hej – gondoltam – Mikor lesz már

Belõlem is iskolás!

S most, amikor beírattak

Iskolába az idén,

Megfogadtam: a bátyámat

Utolérem, bizony én!
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Augusztus 29., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00
Hétmérföld 9.35 Delta 10.05 Élni tudni kell! 10.35 Kész-
pénz 11.05 MotorVízió 11.30 Most a Buday! 12.00 Hí-
rek 12.10 EgészségABC 12.40 Stílus 13.10 Go Trabi go
14.50 Gyermekszínház 15.35 Magyar népmesék
15.50 Teknõc a láthatáron 16.20 Már egyszer tetszett:
Déryné útra kél 17.15 Therese nõvér.com 19.00 Lu-
xor-sorsolás 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sport-
hírek 20.00 Ötöslottó-sorsolás 20.15 Szeretõk 21.15
Diana hercegnõre emlékezünk: Diana igaz története
22.50 Hírek 22.55 Sporthírek 23.05 Early Music 0.00
Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Infománia 6.25 A tini
nindzsa teknõcök új kalandjai 6.45 Kölyökklub 9.10
Disney-rajzfilmek 9.55 Ikrek akcióban 10.25 Játék
11.25 A dadus 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.50
Doki 13.45 Forma 1 15.25 Rejtélyek városa 16.20 A
kölyök 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Jack, a
villám 21.35 A hálózat csapdájában 23.45 Biznisz 1.35
Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.10 414-es küldetés 9.40
Szurikáták udvarháza 10.10 A világ legerõsebb embe-
rei 10.40 Babavilág 11.15 Kalandjárat 11.50 Charlie –
Majom a családban 12.50 Hegylakó 13.50 Bajnokok
Ligája magazin 14.25 A kiválasztott – Az amerikai lát-
nok 15.25 90210: Hollywood örökre 16.20 Szürke ba-
goly 18.30 Tények 19.05 Irigy Hónaljmirigy 20.05 Ju-
nior 22.10 Túszharc 0.35 Egy asszony illata 3.15
Kalandjárat 3.45 Teleshop
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat
reggel 9.05 Smink nélkül 10.00 Szombat délelõtt 12.00
Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádióka-
baré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin
15.05 Zöldövezet 15.35 Magyarországról jövök 16.04
Idõt kérek! 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvi-
lág 18.04 Rendszerváltoztatók – 20 év után 18.30
Mentés másként – Mûvészeti figyelõ 19.05 Sportvilág
19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 19.56
Zene 20.04 A Rádiószínház dokumentummûhelye
21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Augusztus 30., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00
Mobilvers 9.05 „Így szól az Úr!” 9.10 Engedjétek hoz-
zám… 9.15 Katolikus krónika 9.45 Katolikus válaszok
10.10 Egyházi naptár 10.25 Evangélikus magazin
10.50 Ortodox ifjúsági mûsor 11.00 Evangélikus isten-
tisztelet 12.00 Hírek 12.10 Bokrétát kötöttem mezei vi-
rágból: Szeredy Krisztina nótázik 12.40 Szabadlábon
Erdélyben 13.10 100 év – Játék a színház 14.00 Go
Trabi go 2 15.50 Csiky Gergely: A nagymama 17.50
Több, mint mozi – Filmmagazin 18.25 Filmsztárok a va-
donban 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Moto GP
22.00 Hírek 22.05 Sporthírek 22.15 Mozart: Szöktetés
a szerájból
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jackie Chan legújabb
kalandjai 6.20 A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 6.40
Kölyökklub 9.25 Ikrek akcióban 9.55 Receptklub 10.15
MeneTrend 10.40 Barátok közt – Maraton 12.00 Hír-
adó 13.15 Magyar Autósport-magazin 13.30 Forma 1
16.20 Pasifaló 16.45 Istenek fegyverzete 18.30 Híradó
19.00 Cobra 11 20.00 Harry Potter és az azkabani fo-
goly 22.45 Hideghegy 1.50 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Látlelet a Földrõl
6.45 TV2-matiné 10.00 Dokik 10.30 Két testõr 11.05
Stahl konyhája 11.40 Quantum Leap – Az idõutazó
12.50 GSG 9 – Az elit kommandó 13.50 Száguldó vipe-
ra 14.50 Smallville 15.50 Rex felügyelõ 16.50 Kém-
kölykök 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Apádra ütök
22.05 Vejedre ütök 0.20 Képírók 2.35 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül
– a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 „Tetszettek
volna…” – A rendszerváltozás évei 9.05 Kabarématiné
10.04 Református istentisztelet közv. 11.05 Gondolat-
jel 11.32 Pro és Kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc
perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda
14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04
Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.49 Zene 21.04 Rá-

diószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a
Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Augusztus 31., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Bezzeg a Töhötöm 9.50 Szomszé-
dok 11.00 Fõtér 11.40 A sokszínû vallás 12.00 Híradó
12.10 Sporthírek 12.15 Família Kft. 13.15 Roma Maga-
zin 13.45 Domovina 14.20 Átjáró 14.50 Pénz-vidék
15.20 Csináljuk a fesztivált válogatás 16.10 Tanévnyi-
tó 2009 17.00 Az ajtó 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradó
17.45 Bûvölet 18.45 Életképek 19.28 Föld Tv 19.30
Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Beugró 21.10 Árulkodó
nyomok: A búcsú 22.05 Hétfõ este 22.40 Memento
22.50 Visszajátszás 23.20 24
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.20 Az elnök emberei 16.15
Második esély 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt
21.20 CSI: New York-i helyszínelõk 22.20 A szökés
23.25 A suttyó család
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Babapercek 9.10 Telekvíz 10.30
Teleshop 11.40 Siegfried, A baromarcú lovag 13.20
Kvízió 14.20 Mentõhelikopter 15.20 Partinyomozók
16.20 Az elveszett ereklyék fosztogatói 17.20 Joshi
Bharat 18.30 Tények 19.05 Párbaj: Játssz agyban,
játssz nagyban! 20.15 Jóban Rosszban 20.50
Celebmûszak 21.25 NCIS 22.25 Gyilkos számok 23.25
Különleges ügyosztály
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kultú-
ráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rá-
diószínház 13.23 Alakok 13.30 A görög katolikus egy-
ház félórája 14.05 Kabaréklub 15.15 Közelrõl 15.45
Hétköznapi tudomány 16.15 Zöldövezet 17.30 Krónika
18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Hatá-
rok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádió-
színház 20.18 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap törté-
netei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10
Éjszaka

Szeptember 1., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Csutak a mikrofon elõtt 9.55
Szomszédok 11.05 Fõtér 12.00 Híradó 12.10 Sporthí-
rek 12.15 Família Kft. 13.15 Srpski Ekran 13.45 Unser
Bildschirm 14.20 Átjáró 14.50 Sírjaik hol domborul-
nak… 15.20 Csináljuk a fesztivált! válogatás 16.10
Kisváros 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradó 17.45 Bûvö-
let 18.45 Életképek 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.10 Önök kérték! 21.10 Árulkodó nyo-
mok: Amikor a tudomány becsap 22.05 Kedd este
22.40 Memento 22.50 24 23.40 Koncertek az A38
hajón
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.25 Protokoll 16.15 Második
esély 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacso-
racsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 A hato-
dik napon 23.50 Reflektor 0.10 Magic Moments of
Poker
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Babapercek 9.10 Telekvíz 10.25
Teleshop 11.35 Ki jön az én ágyamba? 13.20 Kvízió
14.20 Mentõhelikopter 15.20 Partinyomozók 16.20 Az
elveszett ereklyék fosztogatói 17.20 Joshi Bharat
18.30 Tények 19.05 Párbaj: Játssz agyban, játssz
nagyban! 20.15 Jóban Rosszban 20.50 Celebmûszak
21.25 Keleti harc 23.00 20 év – Beszélgetések Bárdos
Andrással 23.35 100 csoda 23.40 Tények este 0.10 A
titkos háború
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.30 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kultú-
ráról 9.00 Napközben 10.30 Élhetõ világ 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magán-
hangzó 13.04 Rádiószínház 13.23 Alakok 13.30 A ró-

mai katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány
15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ
18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.18
Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Kró-
nika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10 Éjszaka

Szeptember 2., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Csutak a mikrofon elõtt 9.55
Szomszédok 11.05 Fõtér 12.00 Híradó 12.10 Sporthí-
rek 12.20 Família Kft. 13.15 Hrvatska krónika 13.45
Ecranul nostru 14.20 Átjáró 14.50 Kormányváró 15.20
Csináljuk a fesztivált válogatás 16.10 Kisváros 17.30
Hírek 17.35 Sporthírek 17.45 Bûvölet 18.45 Életképek
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10
Üdítõ – Szilágyi Tibor mûsora 21.10 Árulkodó nyomok:
Haláltánc 22.05 Szerda este 22.40 Memento 22.50 24
23.40 Madárerdõ II
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.35 Az aranypolgár születése
16.15 Második esély 17.20 Mónika-show 18.30 Hír-
adó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok
közt 21.20 Úszó erõd 23.35 Ház a Kísértet hegyen 1.15
Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Babapercek 9.10 Telekvíz 10.30
Teleshop 11.40 Perlekedõ szerelem 13.20 Kvízió 14.20
Mentõhelikopter 15.20 Partinyomozók 16.20 Az elve-
szett ereklyék fosztogatói 17.20 Joshi Bharat 18.30
Tények 19.05 Párbaj: Játssz agyban, játssz nagyban!
20.15 Jóban Rosszban 20.50 Celebmûszak 21.25 Dok-
tor House 22.25 Szellemekkel suttogó 23.25 A médi-
um 0.20 100 csoda 0.25 Tények este 0.55 Ha ölni kell
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.04 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kultú-
ráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rá-
diószínház 13.24 Alakok 13.30 A református egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közel-
rõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet
17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magán-
hangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 20.18 Zene 20.30 Kultúrkör
21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Szeptember 3., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Utolsó padban 9.55 Szomszédok
11.05 Fõtér 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Famí-
lia Kft. 13.15 Slovenski utrinki 13.45 Rondó 14.20 Átjá-
ró 14.50 Múlt-kor 15.20 Csináljuk a fesztivált váloga-
tás 16.10 Kisváros 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradók
17.45 Bûvölet 18.45 Életképek 19.28 Föld Tv 19.30
Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 A csodálatos Mrs.
Pritchard 21.10 Árulkodó nyomok: A csapda 22.10
Csütörtök este 22.45 Memento 22.50 Számlával
milliókért 23.00 24 23.50 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.30 Pajkos szellem kalandjai
16.15 Második esély 17.20 Mónika-show 18.30 Hír-
adó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok
közt 21.20 Gálvölgyi-show 22.00 Kész átverés! 23.15
Európai idõ 23.30 Alias: Titkos szervezet 2/1 0.25 Ref-
lektor 0.45 Infománia 1.15 Miért ne Emily?
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Té-
nyek reggel 7.00 Mokka 9.00 Babapercek 9.10 Telek-
víz 10.25 Teleshop 11.35 Tizenhat szál gyertya 13.20
Kvízió 14.20 Mentõhelikopter 15.20 Partinyomozók
16.20 Az elveszett ereklyék fosztogatói 17.20 Joshi
Bharat 18.30 Tények 19.05 Párbaj: Játssz agyban,
játssz nagyban! 20.15 Jóban Rosszban 20.50
Celebmûszak 21.25 Szerepcsere 23.40 Jericho 0.40
100 csoda 0.45 Tények este 1.15 Csillagkapu
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A BOGÁRDI TV MÛSORA SÁRBOGÁRDON
Fogható SÁRBOGÁRDON, SÁRSZENTMIKLÓSON,
ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN a Kábelsat és a Tarr Kft. rend-
szerén a O 05-ös csatornán, a 93,25 Mhz-es frek-
vencián, valamint az EMW-hálózatán, a C7-es csa-
tornán, a 189,25 MHz-es frekvencián. FIGYELEM!
Cece környékének mûsora a bogárdi mûsor alatt ol-
vasható!
Augusztus 29., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna
8.00 Pingpong: S.bogárd–Csákvár (ism. 50’), Lé-
gió-meccsek 2009 (ism. 2x40’) 13.00 Lapszemle, Sziré-
na 15.00 Bartis Attila író a könyvtárban (ism. 75’), Kórus-
találkozó Soponyán (ism. 75’) 19.00 Lapszemle, Sziréna
20.00 Nosztalgiafilm a honvédségrõl (ism.)
Augusztus 30., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Bartis Attila író a könyvtárban (ism. 75’), Kórustalálkozó
Soponyán (ism. 75’) 13.00 Heti híradó 15.00 Lenkei-elõ-
adás (ism. 24’), Nyugdíjas-találkozó Sárkeresztúron
(ism. 60’), Természeti értékeink 9. (40’) 19.00 Heti hír-
adó 20.00 Continental Színház (40’), Sipos Ete evan-
gelizációja (ism.), A sárosdi romák színdarabja (ism.)
Augusztus 31., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Nosztal-
giafilm a honvédségrõl (ism.) 13.00 Heti híradó 15.00
Pingpong: S.bogárd–Csákvár (ism. 50’), Légió-meccsek
2009 (ism. 2x40’) 19.00 Heti híradó 20.00 Beszélgetés
Domján Jánossal (30’), Hastáncbemutató (60’), Nyertes
pályázat Cecén (20’), Vajtai strandfesztivál 2009
Szeptember 1., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00
Continental Színház (40’), Sipos Ete evangelizációja
(ism.), A sárosdi romák színdarabja (ism.) 13.00 Heti hír-
adó 15.00 Beszélgetés Domján Jánossal (30’), Hastánc-
bemutató (60’), Nyertes pályázat Cecén (20’), Vajtai
strandfesztivál 2009 19.00 Heti híradó 20.00 Fejér Me-
gyei Közgyûlés — ünnepi ülés (62’), Nagylók és Szi-
lágysámson szerzõdése (60’), Szent István ünnepe Sár-
bogárdon (50’)

Szeptember 2., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Fejér
Megyei Közgyûlés — ünnepi ülés (62’), Nagylók és
Szilágysámson szerzõdése (60’), Szent István ünnepe
Sárbogárdon (50’) 13.00 Heti híradó 15.00 Alapi vadász-
és falunap (100’), Augusztus 20-a Cecén (90’) 19.00 Szi-
réna 19.30 Lapszemle 20.00 Futballmérkõzés Sárszent-
miklóson

Szeptember 3., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Futballmérkõzés Sárszentmiklóson 13.00 Lapszemle, Szi-
réna 15.00 Fejér Megyei Közgyûlés — ünnepi ülés (62’),
Nagylók és Szilágysámson szerzõdése (60’), Szent István
ünnepe Sárbogárdon (50’) 19.00 Lapszemle, Sziréna
20.00 Continental Színház (40’), Sipos Ete evangeli-
zációja (ism.), A sárosdi romák színdarabja (ism.)

Szeptember 4. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Alapi vadász- és falunap (100’), Augusztus 20-a Cecén
(90’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Continental Színház
(40’), Sipos Ete evangelizációja (ism.), A sárosdi romák
színdarabja (ism.) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Fejér
Megyei Közgyûlés — ünnepi ülés (62’), Nagylók és Szi-
lágysámson szerzõdése (60’), Szent István ünnepe Sár-
bogárdon (50’)

***

Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25)
508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ
internetes oldalunkon: www.bogarditv.blog.hu. A
rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság-
ban adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtar-
tam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõ-
ségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház
mögött) hétköznapokon 8–17 óráig. Hiba esetén, kérjük,
hívják a következõ számokat: 06 (40) 200 718, 06 (40)
416 000, 06 (22) 503 259, 06 (20) 9440 445!

A BOGÁRDI TV MÛSORA CECE TÉRSÉGÉBEN
Az adás fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON,
CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁREGRESEN minden
programcsomagban az O 05-ös csatornán, a 93,25
Mhz-es frekvencián.
Augusztus 27., Cs: (7-14 óra között mûsorfrissítés)
14.00 Természeti értékeink 6-7-8-9. részek (101’), Emlé-
kezés Illyés Gyulára (35’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó,
Sziréna 20.00 Timóteus Társaság Soponyán (77’), Ha-
zám-hazám (34’), Hetednapi Adventisták (17’)
Augusztus 28., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Tüskevár tábor 10-11-12-13-14. részek (130’)
13.00 Heti híradó 14.00 Timóteus Társaság Soponyán
(77’), Hazám-hazám (34’), Hetednapi Adventisták (17’)
18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Az anyatej
világnapja (40’), Aba Napok – 3. rész (92’)
Augusztus 29., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziré-
na 9.00 Természeti értékeink 6-7-8-9. részek (101’), Em-
lékezés Illyés Gyulára (35’) 13.00 Heti híradó 14.00 Érde-
kes emberek: Szabó Gyula (Kaktusz) (95’), Nagy Dezsõ
virágkertésznél (56’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Szi-
réna 20.00 Tüskevár tábor 10-11-12-13-14. részek
(130’)
Augusztus 30., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Érdekes emberek: Szabó Gyula (Kaktusz) (95’),

Nagy Dezsõ virágkertésznél (56’) 13.00 Heti híradó 14.00
Az anyatej világnapja (40’), Aba Napok – 3. rész (92’)
18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Timóteus
Társaság Soponyán (77’), Hazám-hazám (34’), Hetednapi
Adventisták (17’)
Augusztus 31., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Tüskevár tábor 10-11-12-13-14. részek (130’) 13.00
Heti híradó 14.00 Természeti értékeink 6-7-8-9. részek
(101’), Emlékezés Illyés Gyulára (35’) 18.00 Lapszemle,
Heti híradó, Sziréna 20.00 Érdekes emberek: Szabó Gyula
(Kaktusz) (95’), Nagy Dezsõ virágkertésznél (56’)
Szeptember 1., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Timóteus Társaság Soponyán (77’), Hazám-hazám
(34’), Hetednapi Adventisták (17’) 13.00 Heti híradó
14.00 Érdekes emberek: Szabó Gyula (Kaktusz) (95’),
Nagy Dezsõ virágkertésznél (56’) 18.00 Lapszemle, Heti
híradó, Sziréna 20.00 Az anyatej világnapja (40’), Aba Na-
pok – 3. rész (92’)
Szeptember 2., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziré-
na 9.00 Az anyatej világnapja (40’), Aba Napok – 3. rész
(92’) 13.00 Heti híradó 14.00 Tüskevár tábor 10-11-
12-13-14. részek (130’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó,
Sziréna 20.00 Természeti értékeink 6-7-8-9. részek
(101’), Emlékezés Illyés Gyulára (35’)

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél
perc a kultúráról 9.00 Napközben 10.30 Élhetõ vi-
lág 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.22 Alakok 13.30 A római katolikus egyház fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Kö-
zelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöld-
övezet 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ
18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyerek-
sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
20.17 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történe-
tei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti be-
szélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Szeptember 4., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát exp-
ressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Kölyökidõ: Tükröm,
tükröm 10.00 Szomszédok 11.05 Fõtér 12.00
Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Öregberény 13.25
Körzeti magazinok 14.20 Átjáró 14.50 Záróra
15.40 Hal a vízben 16.10 Kisváros 17.30 Hírek
17.35 Körzeti híradó 17.45 Szezon 2009 Kapcso-
lódjunk ki! 18.15 Bûvölet 18.45 Életképek 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 A
csodálatos Pritchard 21.10 Árulkodó nyomok:
Gyilkos õrület I. 22.10 Péntek este 22.45
Memento 22.55 24 23.40 Harakiri

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05
Top Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00
Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.15 A kin-
cses sziget gyermekei 16.15 Második esély
17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacso-
racsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20
Hazudj, ha tudsz! 22.20 Minden lében négy kanál
23.20 A fõnök 0.20 Reflektor 0.40 Itthon 1.00
Autómánia

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25
Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Babapercek
9.10 Telekvíz 10.20 Teleshop 11.30 A Wendell
Baker balhé 13.20 Kvízió 14.20 Mentõhelikopter
15.20 Partinyomozók 16.20 Az elveszett erek-
lyék fosztogatói 17.20 Joshi Bharat 18.30 Té-
nyek 19.05 Párbaj: Játssz agyban, játssz nagy-
ban! 20.15 Jóban Rosszban 20.50 Celebmûszak
21.25 Crusoe 23.25 100 csoda 23.30 Tények
este 0.00 Különös kegyetlenséggel 0.50 8 nap –
Végzetes emlékek 2.40 Drága testek

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél
perc a kultúráról 9.00 Napközben 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Ma-
gánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.23 Alakok
13.30 Az Evangéliumi Pünkösdi Közösség félórá-
ja 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közel-
rõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldöve-
zet 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15
Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sport-
világ 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
20.17 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történe-
tei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti be-
szélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka
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Olcsón ablak, ajtó. Telefon: 06 (20) 216 7202.
Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Tûzifa eladó, ingyenes házhoz szállítással! Cser
kugli 1860 Ft/q, cser kugli akáccal 1870 Ft/q, cser
aprított 1900 Ft/q, cser aprított akáccal 1900 Ft/q,
akác tûzifa kugliban 2110 Ft/q, akác tûzifa aprítva
2140 Ft/q. Füstölésre alkalmas fûrészpor kapható.
Telefon: 06 (30) 986 2623.
Redõnyök! 06 (30)507 3344. (306084)

Férfi pecsétgyûrû, valamint egy világoskék 39-es
új nõi szandálcipõ olcsón eladó. 06 (20) 405 7366.
Eladó 3 szobás új építésû családi ház Sárbogárdon.
Ár: 13,5 M. Telefon: 06 (70) 773 1172.
Tûzifa eladó! Aprított cser, tölgy, akác ingyenes
házhoz szállítással. 06 (30) 720 9100. Horváth Sán-
dor, Tamási. (323947)

Kislókon 100 m2-es gázfûtéses, cserépkályhás
közmûvesített tégla családi ház eladó. Telefon: 06
(30) 175 0690, 06 (25) 464 737. (323613)

Sárbogárd központjában téglaépületben elsõ eme-
leti erkélyes 80 m2-es lakás eladó. 06 (20) 216
7202, 06 (30) 994 1332.
Hagyományos centrifugát vennék. 06 (30) 532
2757, 06 (25) 460 244.
Felszolgálót felveszek Fanni presszóba. 06 (30)
560 0259.
Simson Enduro eladó. Érdeklõdni: 06 (70) 376
6959. (323692)

Akác, cser, gyertyán tûzifa kedvezõ áron eladó. 06
(20) 454 8979. (323694)

Górés, morzsolt kukorica eladó. 06 (20) 222 6986.
(323693)

Sárbogárdon Ady úton (régi Fantázia vendéglõ) el-
adó. 06 (20) 661 3419, 06 (20) 410 4210. (323689)

Oportó és vegyes borszõlõ eladó, Sárbogárd, Ár-
pád u. 95. 06 (25) 460 829. (323690)

Eladó 43 m2-es, földszinti lakás Sárbogárdon, az
Árpád-lakótelepen. http://blakas.fw.hu/ Érdeklõd-
ni: 06 (70) 322 5593, 06 (20) 473 3658.
Sárbogárdi Tescoban lévõ pénzváltóba valuta-
pénztárosi végzettséggel, nyelvvizsgával rendelke-
zõ pénztárost felveszünk. Érdeklõdni: 06 (70) 380
0193.
Ady-lakótelepen 1,5 szobás lakás kiadó. 06 (30)
384 0228. (323687)

Borszõlõ eladó. 06 (30) 9935 337. (323686)

Posta mögötti kézi autómosóba kollégát keresünk.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal
gyganto@tolna.net e-mail címre, vagy a mosó
melletti Glance szépségszalonba. (323824)

Kiadó jó állapotú olcsó lakás az Árpád-lakótelepen
06 (20) 961 9829. (323823)

Családi ház (138 m2) eladó. Irányár: 14,5 M. 06
(70) 335 6413.

Borszõlõ eladó Bianca, Zweigelt, Medina. 06 (25)
460 386 (1700 után) (323682)

Bedolgozási munkát otthon – akár fõállásban is –
regisztrációs díj, elõzetes költség nélkül. Hívjon, tá-
jékoztatom! 06 (20) 241 8130. (323695)

Boroshordók, prés, daráló eladó. Telefon: 06 (30)
604 2754. (323698)

20 l-es, 80 l-es szõlõprés, kis szõlõdaráló eladó. 06
(30) 434 1917. (323696)

Sárbogárdon szántóföldet bérelnék. Telefon: 06
(30) 513 5180. (323704)

Pálinkafõzetõk figyelem! Az abai szeszfõzde pá-
linkafõzést vállal. Rövid határidõvel, kedvezõ áron!
06 (30) 9275 627.

M6-os autópályán, Dunaújvárosnál, OMV töltõállo-
más férfi munkaerõt keres. Jelentkezés: 10-17-ig,
06 (30) 385 0414. (323700)

Jó állapotú boroshordók eladók több méretben. 06
(20) 451 1128.

FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 25 468 556, 06 70 382 8512

LEKNER KEGYELET Temetkezési Kft.
7000 Sárbogárd, Ady E. út 160/c.

Teljes körû ügyintézés.
Ügyelet: 06 30 435 9021

Szállítás díjtalan!

ADY-LAKÓTELEPEN egyedi gázfûtéses,
FELÚJÍTOTT, 3. emeleti LAKÁS eladó.

06 30 444 1602

AKÁC és EGYÉB kemény TÛZIFA eladó.
Telefon: 06 30 9470 899

JOGOSÍTVÁNY! Tanfolyam indul
SZEPTEMBER 4-ÉN, 18 ÓRAKOR
Sárbogárdon a mûvelõdési házban.
Fûrész József, 06 (30) 290 3744

MÛSZAKI VIZSGA, SZERVIZ,
ZÖLDKÁRTYA minden jármûtípusra!

Szerviz esetén az ÁTVIZSGÁLÁS
INGYENES! Mindent egy helyen:

Pentagri Kft., Sárbogárd, Széchenyi u. 2.
06 70 3384 954

FELÚJÍTOTT CSALÁDI HÁZ olcsón
ELADÓ. 06 70 410 4917

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

LAPSZABÁSZAT
Sárbogárdon

80 féle bútorlap, 40 féle munkalap,
élfóliák, pántok, fogantyúk stb.

KONYHÁK, IRODÁK,
EGYEDI BÚTOROK GYÁRTÁSÁT

VÁLLALJUK!

Sárbogárd, Egressy Béni u. 1.

Telefon: 06 (20) 437 8538

UNIKORNISUNIKORNIS
gyógyszertárgyógyszertár
(a Tesco üzletsoron)

NyitásNyitás
szeptember 1-jén,szeptember 1-jén,

8 órakor.8 órakor.
Akcióink:

szimpatika, egyedi,
három vény kiváltása esetén
333 Ft kedvezményt adunk.

A kedvezmény nem vonatkozik közgyógy,
gyógyászati segédeszköz,

valamint magisztrális receptekre.
Nyitva tartás:

hétfõ–szombat, 8-20 óráig,
vasárnap 8-19 óráig.

Várjuk kedves betegeinket!

KARATE-
TANFOLYAM
indul kezdõk és haladók részére Sárbogárdon

szeptember 7-étõl
hétfõn, szerdán 18–19 óráig

a Mészöly Géza Általános Iskola
tornatermében.

Jelentkezés a helyszínen.
Telefon: 06 (20) 9270 985

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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ÓRIÁSI BÚTORVÁSÁR
a Gréta Bútorboltban!

Jöjjön ki jól a válságból!
Mi letörjük az árakat, hogy Ön megtakaríthasson!

Ajánlatunk

SZEKRÉNYSOROK:

Szandra 4 elem 59.900 Ft Viki 5 elem 60.900 Ft
Vera 5 elem 71.900 Ft Senator akciós 3,6 m 89.900 Ft
Magnat akciós 93.900 Ft Matrix 62.900 Ft
Kevin 70.900 Ft

KONYHÁK:

Ali 200 MDF 65.900 Ft Kitti 200 MDF 69.900 Ft
Írisz 200 61.900 Ft Kinga 200 59.900 Ft

Akciós laminált 1,8 m: 39.900 Ft (augusztus 3-ától)

TÁLALÓSZEKRÉNYEK:

1,20 m laminált akciós 39.900 Ft 1,20 m Móni profil 49.900 Ft
1,20 m Kamilla MDF 49.900 Ft 1,20 m Ramóna antik 61.900 Ft

Akciónk 2009. október 1-jéig érvényes!
Kiszolgálás raktárkészletbõl és megrendelésre!

Ezen kívül nagy választékban kaphatók étkezõk,
kárpitos bútorok, kisbútorok, valamint import bútorok.

Budapest Bank áruhitel, helyszíni ügyintézés.
Nyitva: H-P: 8-12, 13-17, Szo: 8-12

Gréta Bútorbolt kis- és nagykereskedés
Sárbogárd, Tompa M. u. 25.
Telefon/fax: 06 25 508 295

Mezõföld Gimnázium és
Szakiskola

Tanuljon nálunk, legyen több általunk!

A 2009/2010-es tanévben elindítjuk a felzárkóztató szakiskolai képzésün-
ket, melyre a következõ végzettséggel rendelkezõ fiatalok jelentkezhetnek:
akinek nincs általános iskolai végbizonyítványa, de a 15. életévét
2009. december 31-ég betölti, vagy aki elvégezte a 8. osztályt, de nem
tanult tovább, vagy aki nem szándékozik megszerezni a 8. évfolyamot,
ezért elõkészítõ felzárkóztató oktatásban vehet részt.
Oktatási forma: felnõttoktatás nappali munkarendje szerint.
Elõny a képzésünkre jelentkezõknek, hogy jár a családi pótlék, ezen képzés
ideje alatt, addig amíg nem töltötte be a 23. életévét.
A képzés végén mindenki megkapja a szakiskolai végbizonyítványt 10. osz-
tályról, mellyel bármelyik szakmunkásképzõben 11. osztályba felveszik.

Szeretettel várjuk nem tanköteles korú
tanulóinkat iskolánkban

– gimnázium esti tagozaton (3 év, 10-12. évfolyam).

Iskolarendszeren kívüli képzéseink:

– pénzügyi-számviteli ügyintézõ (180 óra),
– mérlegképes könyvelõ (vállalkozási szak) (400 óra).
A képzés helye: Sárbogárd, József Attila u. 14., Mészöly Géza Ál-
talános Iskola
Beiratkozás: 2009. augusztus 24-28-ig, 14.00-17.00 óráig
2009. augusztus 31-tõl szeptember 14-ig, 8.00-14.00 óráig
Érdeklõdni: Toldi Lászlónénál (06 30 226 6951) és Novák Ildikó iskolatit-
kárnál (06 20 239 7525) lehet.
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Nyílt tér

Lakat a szájra...
Nagy gyászomban elmentem az egyik virágüzletbe koszorút ren-
delni. A bolt ajtaja zárva volt, de mivel ott volt a kiírás, hogy tessék
csengetni, megnyomtam a csengõt. Egyszer csak hallom, hogy
bent valaki azt kiabálja: „A k. anyját, ki mer ilyenkor délben csen-
getni?!” Megdöbbentem, de mire észbe kaptam, már nyitották
belülrõl az ajtót. Mondom a kilépõ eladónak: „Jó napot kívánok,
nem ilyen fogadtatásra számítottam. Meddig vannak nyitva?” —
„Délig” — felelte az eladó. Láttam az üzlet falán az órát, kilenc
perc volt még délig. Rámutattam az órára, és azt mondtam, hogy
ilyen fogadtatás mellett nem rendelek. Sarkon fordultam és el-
mentem. Sírtam, mert bántott a dolog. Aztán elmentem egy
másik virágboltba. Ott készséggel kiszolgáltak. Õnáluk még nem
volt dél.
Nem akarok senkit megbántani, de én is dolgoztam üzletben, és
ott az volt az alapszabály, hogy lakat a szájra, vagy lakat az üzletre.
Egy kereskedõ nem engedheti meg magának az ügyfelek elõtt,
hogy a sértõ indulatai megnyilvánuljanak.
Ha mégis elõfordul, mert bármi érheti az embert, ami miatt elve-
szíti a fejét egy pillanatra, azonnal kérjen bocsánatot, próbálja va-
lahogy jóvátenni, mert az ilyen viselkedés elõbb-utóbb oda vezet,
hogy nem lesznek vevõk, és tényleg lakat kerül az üzlet ajtajára.

Szakács Lajosné

Csodás történetek

Ebben a kis írásban szeretnénk beszámolni az idei bogárdi refor-
mátus gyermekhétrõl, mely nemcsak egy unalomûzõ szabadidõs
tevékenység volt a parókiára érkezõ gyermekek számára, hanem
léleképítõ krisztusi tanítások sora is.

Minden nap nagyon színes programokkal készültünk, projek-
toros vetítés kíséretében. A Bibliából felolvasva megismerhettük
a Jézus által véghezvitt csodák egy részét, a gyógyításos története-
ket, a vihar lecsendesítését, valamint a halott feltámasztását. Jé-
zus nagyságáról, hatalmáról, királyságáról, gyógyításairól szóltak
a dicsõítõ és bibliai képeket megjelenítõ énekek. Élõ zenei kísé-
rettel, néha játékos mozdulatokkal kísérve a dalok által felfrissült
a lelkünk és a figyelmünk. Olykor átélhettük Isten dicsõítésének
örömét és vigasztalását.

Ahogy haladtak elõre a napok, a gyermekek egyre inkább meg-
nyíltak, szeretettel fordultak egymás felé, a nagyobbak segítették
a kicsiket, érezhetõ volt a jézusi lelkület a gyerekek szívében is,
gyakran csendült fel az ajkukon gyermeki imádság.

A kézmûves-foglalkozások alkalmával igazi kreatív remekmûvek
készültek: gyönyörû rajzok, dióból fabrikált kishajók, lemezkar-
cok, halas hûtõmágnesek, festett tésztanyakláncok, történetórák.
Nem maradhatott el a szombati szeretetvendégség, amikor a gye-
rekek maguk hoztak otthonról süteményeket, s azt megosztották
egymással.

Vakvezetési pályával zártuk a hetet, illetve vasárnap délelõtti is-
tentiszteleten a lelkes csapat egy része a nagy gyülekezet elõtt is
beszámolt az élményekrõl, énekekrõl, aranymondásokról.

Körülbelül 15 segítõ végzett aktív munkát a gyerekhét lebonyolí-
tásában, többségében gyermekes apukák, anyukák, fiatal gyüle-
kezeti tagok, lelkészünk és felesége.

Mintegy 50-60 gyermek fordult meg minden nap az alkalmakon.

Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik segítették a gyermek-
hét lefolyását akár kétkezi munkával, adománnyal vagy imádság-
gal. Külön köszönetet szeretnék mondani a Sárszentmiklósi
Kippkopp Óvodának a kölcsönadott kis asztalokért és székekért.
A gyermekhétrõl készült felvételeket, riportokat idõvel majd lát-
hatják a Bogárdi TV mûsorán.

Végezetül egy idézet az egyik énekbõl: „Hol az Úr Jézus jár, a go-
nosz meghátrál, beteg gyógyul, vak is lát már, hol az Úr Jézus jár.
Aki hisz Õbenne, követi mindenben, Vele együtt lesz a menny-
ben, aki hisz Õbenne.”

Varga–Sepsi Ágnes

Kérdezték
Betiltották a vásárt Bogárdon

Augusztus 22-ére hirdettek Sárbogárdon országos állat- és kira-
kodóvásárt. Jöttek a vásárosok és a vevõk is, és akkor mindenkit
elzavartak azzal, hogy Sárbogárd jegyzõje betiltotta a vásárokat,
mert azok helyszíne nem felel meg az uniós elõírásoknak.
Mire ez a túlbuzgalom? Franciaországban, Olaszországban lehet
vásár, piac a régi szokások szerint, Magyarországon miért nem?
Ezt is csak a helyi hatóságok lihegik túl. Van mobil vécé, sze-
meteskonténer, amit ki lehet tenni. Mi lehet akkor még törvény-
sértõ a vásártartásban? Sárbogárdon ennél nagyobb törvénysér-
tések nem történtek még? No, persze, azokat nem a lakosság
érdekében követték el.
Véleményünk szerint, ha van a jegyzõ asszonyban egy kis jóindu-
lat és megértés, nem tiltja be a vásárt Sárbogárdon. Évszázadokig
megvolt Sárbogárdnak a vásártartó joga, amit talán valamelyik ki-
rályunktól kaptunk. Egy ilyen intézkedéssel is csak a magyar gaz-
daságot pusztítják. Azt hiszik, hogy a Tesco mindent megold?
Kint kellett volna lennie a jegyzõnek, és hallgatni, hogy mit mond-
tak ott az emberek! De hát mit számít itt már az emberek vélemé-
nye?

Vásárosok és vevõk

Zárva a váróterem

A vasútállomáson bezárták a várótermet, amit évekkel ezelõtt
gyönyörû márványburkolattal láttak el, s még egy télikert is volt
benne. Most meg az épületet más üzemelteti, mint a vasutat. Így,
persze, olcsóbb a takarítás, de hová lettek a kulturált körülmé-
nyek? A vécé állapota kritikán aluli, mindenütt kosz, elhanyagolt
falak, az állomás környéke szemétdomb. Virág sehol. A pénzt ki
teszi zsebre az el nem végzett munkáért? Régen egy kézben volt
minden, és rend, tisztaság, biztonság volt. Ma más kezeli a síne-
ket, más az épületeket, más irányítja a forgalmat. A vasút veszé-
lyes üzem. Nem félnek, hogy egyszer bekövetkezik egy nagy
katasztrófa? Azért se lesz senki majd felelõs?

Név és cím a szerkesztõségben


